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ΠΝ Ἢ 

; ἐν τὰν ̓  ἤν: 

ἰ πὰς 
᾿ ὴ ἦω 

π ανμοιν ἩΠΡΥ ΤΟ 

Αὐτν Ἂ 





μν 
Χαϑϑϑοῖῆοι 

ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ. 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤΙΒ 
οὐ ἘΧΤΆΑΝΤ. 

ἘΧ ΠΙΒΒΟΒΟΌΜ ΒΟΒΙΡΤΟΒΌΜ ΕἘῚΘθΕΒ ἘΤ ΥΙΕΟΒΌΜ 

Ο ΘΟΟΤΟΒΌΜ ΟΟΝΜΕΟΊΤΌΕΙΒ ἈΒΟΈΝΘΒΟΙΤΓ 

ΕΤ ἹΝΤΕΕΡΒΕΤΑΤΟΒ Ε51Τ 

“0. ΑΟΤΤΙῸΒ ΒΟΗΝΕΙΘΒΉΗ, 54ΧΟ. 

ΤΟΜῸΝ ΤΙ. 

ΟΥ̓ΠῚ ἘΧΡΕΒΙΤΙΟΝΕΜ 

ΟΟΝΤΙΝΈΝΘΞΒ. Ἐν 

ρον ἢ 
ΟΧΟΝΊΙΙ, νι 

Ἑ ΤΥΡΟΘΒΑΡΗΕΟ ΟΙΑΒΕΝΌΟΝΙΑΝΟ. 

ΜΩΟΘΟΘΟΧΠΙ.- 
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ἘΕΡΙΘΤΌΟΙΑ ΕὈΙΤΌΆΒΙΘ 

ΑΔΑΡ 

ΡΗΠῚΙΡΡΌΜ ΒΟΌΟΤΤΜΑΝΝΟΌΜ, 

ΟΥ̓ΜΝΔΒΙΙ ΒΕΟΘῚῚ ΤΟΛΟΗΊΙΜΊΙΟΙ ΡΕΟΒΈΕΒΘΟΒΕΜ, ΕΤ' ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΟΞ, 

ΒΕΟΙΞ ΒΕΒΟΓΙΝΈΝΒΙ ΡΕΕΕΕΟΤΟΜ. 

ΟΥΕΜ Τὰ σομηηλπηΐ οαγα, ΝΊΓ δ] οἱ ΠΠπΠ|6, ποη (Ὁ] πὶ 
Ἐπ πα δίοτγαπι) [δ ΡΟ] τογθπι οἴῖδτη γεάάθγθ πιθοῦτη οοηδ- 

5 65, ΓΘ ϊ 15 πα πο δά Τὸ ΡῈ γ ΧΘΠΟρΡΠ Ομ 15 Ἔρτορὶαβ ; 1ῃ 
το Ρετίθρθηάο ἢ ραίπτη τὰ κάτω ἄνω ἰαέϊα δυϊπηδαν γε 18, 
ἀΓ Πα πι ἤτη] ογαῖ!οηθ ΠῚ ΧΟΠΟΡὨΟητΙ {πἀᾶπὶ τεάαϊίατη ᾿πρ6- 
ὨΙαΤΊη] 6 {οτὶ ρίογ 5. [δοοίαπη οἵ εἰθραηβ ἃ ΠΠ ΥΔΓΙΟΓ ΠῚ ΕΥΓΟ- 
ΤΊ 5 νἹπαϊοαίιιπι εἴ ρυγραίαμη ἀρῃοίοεγα ροίῇβ. ϑθηῖΐ [4- 

πΊθη ἰοοα δά "6 η6. πυὰϊία, ἴῃ ααϊθ 5 [Δ 0116 φαϊάδιη ἔα 
νιτῖα ἰαϊθητῖα οἄογατι, (64 σοηΠ]λαι δπιθπάδηαι εἴ σοπᾶ- 

ἴατη οπηηθτη ἀδἤιζαϊς {οτρίατα (ὐοάϊοιπη ΟΡΕ ΠΊοΥ πὶ ΡΔΓΙ- 
Πεπῆιιη, 486 οἰϊαιηῇ ἔμπογῖ ἃ ΤΑγο ογο 8] Π}α 116 οὐατη ΟΥΠΏΪ 

ΟΥ̓ΔΙΊΟΏ 5 [αχῖο Ο]1πΠΊ σοπιραγαῖδα, [ἀπ] 6 ἢ Π1Π [ἢ ἰοςῖβ ΠηρῸ- 
115 θχοεσρίᾳ ποῃάμη) ἔαϊς δὰ σοπηπιαηθπηι ΕΣ ἀἸΓΟΤ ΠῚ Πα Πὶ 

Ῥτοάϊ4. Μοεγῖῖο Ἰρίταγ ἃ Τὺ οεἰθγογαπηαιια Ἰθόϊογαπι 

ἐοα αἱ ἀῖ6 Ρεΐθγα ΠΉΠῚ ροδ ν! άθου, αὐ Τα! οι πη οπηπα ἀ8 

ἢδο πονὰ γθοθπῇοπθ Πρυὶ αἰτίραῖαυ δὰ δα ἰοοα, ἴῃ 4015 

τταύϊδη15 ΠΝ ἸτοΥῚ πηδίογια εἴ οορία Εἰ ρΈ Πα! ἔα ρᾶγαῖδ. 
ΟΟρ 18. 4]16π15, 1ά εὐ ρυϊογαπη λ ἀϊζοτιιηι, δα οὰπὶ ἢΠάήδ 

αἰὰ5 {1π}, αὐ ὰππὶ ουΐαθ τεἀάδγεϊαγ, εἴ γαῖα ΠΙΘΥΙΓΟΤΠ 

Ια οἵ ργαῖια ἀρᾷ Ἰβέϊογεβ Χϑπορῃοητ8 οομἤδγα ροῆδί- 
Ἑάϊάοποϑ χαϊάθηι δηίηι88, ΔΙάϊπδη), «πτιηᾶτη εἰ Βαῆ- 

ἰεθηίςβ ᾿ρίβ ἢοο αυϊάθῃι πὰ ΠΙΟΤῸ ΠΟῚ σΟΠΊρΡΑΓΑΥ,, ΠΟῺ Ὠγᾶ- 

ὩΣ"; 



Ἧ ΕΡΙΘΤΟΙ.Α ΕΠΙΤΟΒΙΘ. 

619 φυδπὶ Βτοάρεϊ δηποίδιοημθβ. [ἀσοθν εἴ δης υ]ογοπὶ 
ΟΔ}11, Εχυϊῖ5. ἀς 14 ΓμιΖοτηθ, ἱπτογργείδίοπθπι ἱρία οἰ τη 
1ΠΙροχούδηι εἴ Ἐχοογρίεγαπι, δηϊεααδπι βαἀϊοηθπὶ ἀπαθᾶ- 
ἴδοβ ἀσρτεῖπιβ εγᾶπη. {Π|π|υΐ]αθ πιαρηα [εἀ ἀϊνετία οἱ δά 
1ητογργείδηάυτη εἴ 1πτ6]ΠΠ]ροπάαπη Χοπορῃοπίθπι Ὁ{|1|48 ; 
ἢϊο πη ἀϊέλοπθηὶ ρτϑοδπιὶ ΠΟΥ] 16 Οἴππαπὶ ΘΟΤΩ - 
Ρίδχιιβ οὐδ δηποζαίοηθ, 1116 νοτο ργέοῖραθ ἀρ] μαπὶ εἴ 
ΠΟΙ]ΘΠΟΪδίαγαμη τα }]Π!Πάγὸπὰ ρογίδουϊαβ εἴ. ΓιΑτοπογαβ οοη- 
{]ὰ1Ὸ ἴγα8. ΠΡτῸ5. [οτἱρῖοβ. ΒΙ Πού Πθοεο οἱπ Βδρῖθ πὰπο 
Ττπηρεογαΐοτσις Ραγποηῆβ, ποτ ΡΓΙΠΊ 8. ΔΠΠῸ 1447 [οτὶ- 

Ρἴαβ, ἴῃ (ὑδίαϊορο πυϊηετο 1635 ἃ ΤἌγοῇθτγο ᾿Πογὰ Α ἀθ- 
Πρπαίιι5, ργωΐογ Ηθγοάοίαμῃ Οὐγτὶ αἰ οἸρ! πᾶ τῦ εἴ Απαραῆῃ 
εἀ Ἰαοιη15 ἴηο 1ηἀς Ἰητογγαρίδη) οοητπεῖ. ΑἸΐογα ᾿Ἰογα 
Β. τῃη (ὑδίαϊορο παμπηθτο τόφι ἀεῆρπαΐαβ, οἴ δὺ Δροίζο!ιο 
ἴῃ ᾿πία]4 Οτεῖα 1146 δὲ ἀἢ] Πρ ητου Γογρία5. ᾿πίαργατη ΟΥΤῚ 
ΑἸ ΟΡ αὶ εὐ Απαραῆη οοητπεῖ. Τογία5 Πἰτοσα Ο. ἴῃ 
(ὐδία!ορο πιιπιεγο 1540 ἀδῆρηπδίι8, ἔδου]ο αυᾶτίο οἱ ἀφοὶ- 
ΤΩΟ τη} 5 ΘΙΘρ ηίαγ [οτὶρία8, ρογθοηιβ μαρθίασ. ϑεά ορ- 
ἰἀπιά τη οἰξ, αἱ ἱπίερτα Ὠογαπ) ΠΙθγογιιπὶ νάγθῖαβ αἰ]! ρθη τοῦ 
Θχοογρία ουτὰ ἰβύϊοτιθυ8β Χϑηορῃοητῖ5 οοπηπηϊοδίαγ. 
άτη ἀπῖθα Η το! πίοημβ, ΒυϊτΔη η 5, ρτθίθυ Οοαϊοὶβ Εἴο- 

πεηῇβ Ἰδϊοποπι ἃ νῖτο αμοάδιη ἀοέϊο Θχοεγρίαπι, 8δ4ἢ1ϊ- 

Ῥαθγαῖ ναγϊθίαίθπη Οοάΐοἰβ τμὰπὶ ΒΕρῚ Ρατγι ἤθη ῇβ, Πα ΠΊΘΓΟ 

2535 ἴῃ (ὑδΐϊαορο ἀδῆρπαι!, εχοογρίαπι οἴ οοπιπιαηϊοαία πη 
ἃ ΒΥ. Βεγῃ. Μοιυζίθοοῃ. ϑεά αυϊὰ ἀἄΐοο ΗμτοΒΙ ΟΠ πὶ 
Δα ΒΡ" Ἰεδξλοηαβ ΠΠΡτὶ Ρανἤθηῇβ " σεῖς ροῖαβ δᾶ5 
ἴετο δ] ]δίαβ ἴῃ αἰ τοπετα ἤπαπι, πδο 118 ατὶ Ροΐαῖϊς δά νεῦρα 
οτι ρτοτβ ν᾿ οἵα ἐπηθηάδπάα. (απῃ 686 ππᾶρπορετγα δὲ ἴδ- 
ΡΠ πη6 οοπνθηϊαιῖ οπὶ νατϊοίαίθ ἴῃ πηᾶγρὶπθ ΕΠ ΔΙ ΠΙΟΣ 85 
ϑιθρῃδηϊαπε ἀπηοίαϊα, [αἰ οααβ. οἱ Ζειπο βιερμᾶπαπι 
(ὐοά!οθτὴ 1]}ὰπὶ ἰπ ΒΙΒ]οἴμεοα Ρατιῆεπῇ οἱΐτα αἰατραῖῆδα ; 
εὐπάθηηημα εδ οοῃ] οὶ, ααθπὶ ΓΑγοἤθγαβ Πἰοτα Β. ἀεῆ- 
ϑυᾶνιῖ, Ηυπο ημϊάςπη ΤΑ τϊδηαπὶ ΠΌταπν Β. Ρδης 
δαπάθπι δα οὰ πὴ δο, ααθαι ἴθ αἴππι Η αἱοΒιηοηὶ οομηρᾶ- 
τανοταΐῖ (5 41}18 Μομπιίδιιοοη; αἰτιπας ἀοϑ Πτ8 Ρογίοη ἴῃ 
Ργρίδτιοηβ Ρ. χἱ!. δά ΕἸ Ομ πὶ (ὐδη δουρὶ θηΐεη δηηΐ 
1785, 4088 τορος Η το: ΟὨἸα πὶ ταϊ πογθιη, δαόξδτη ἐᾶ- 
θη γαγιθίαία Ἰθέϊιοιβ αχ Πἰὗτο Ετοηθηῇ Θχοογρία οἵ 8η- 



ἘΡΙΒΤΌΙΑ ἘΒΠΙΤΟΉΙΒ. νἱὶ 

ποδί! οὨΪ θιι5 Ὀγθνῖθ5 αυϊάθπι οἵ ραυοῖβ [εἃ ορταρ8 ῬοΥ- 
ἴοηι ἃ, Ηἴο ἴάθιη νἱγ ἀοέϊιβ χαρτίν ἩΤΓΟΠΙΠ]ΙΟΠΠ ἴδπη 
ΓΆΤΟ ΟΟΡ᾿Ϊ5 ρᾶγαῖῖ5. δὰ δπιοπάδηδαπι ργατη ΧΟΠΟΡ ΟΠ 5 
ὉΠᾺ ΠῚ 68 - αποά ἔδοϊξ δεαπι Ζθαπθ, ἀμππ) ΘΟάθη1 [ΕΠ ΡΟΥΓΘ 
Ἐαιτοπθη Τἰρῆθηΐδη. ρα] οαθαΐ ; ἰο χαϊάδπι ΠΊΙΠΟΥΘ 
Ομ ΠῚ 1. Ναπὶ οἵ ἱρίε πο 1Ὁ]ὰπ ορίϊπια8 Οὐ ΙοΙ5. Εἴο- 
ὨΘηῇ5. εἰ Ραγιβαοηῆαπι Γογρίαγαβ {ροαυτηθγο σοηίθηῇί, 
[δὰ πλυϊίαβ8 οἴ!δηλ ρΙαπθ οὐλς. Οᾶπὶ ΠΟΠΊΪηΪ5. Π6Ρ}1- 
Βδοηξαπ) ἴῃ. (οάϊοα (ο] ουθγίδηο. οἰϊαπὶ ἄθδηο οοτηρᾶ- 
γάμο σον ῃοοΓα ροία θη), Π1Π (Θηιρὰβ5 δῃϊηγαίααθ ἀ6- 
ΓαΠΪοί, 

Ργαῖογ. Μυγοα εἰ ἩμτοΒΙΠΙΌΠΙ δπποίαίίομθβ οοηία]αὶ 
ΘΕΙΔ ΠῚ αἰΓατ 16 ΠρΡΟΓΔ ΠῚ γογοπθτη νογπαουϊατη ἃ Βεοῖκο- 
το, Δἰίθγαηλ 80 Ηδ) δ Καγίο, ργοάϊτδηι ; εἴ ἢ αυϊὰ 101, φορά 

δὰ Χαπορί]ιοπίῖβ παιγαί μα πὶ 1] αΠταπάατη νοὶ δὰ νοῦρᾶ 
Θπηοηάδηπα ἔλοεγα νἹἀθγοίαγ, γαρεγεγαιη, ἢ 6] ΕΓ Δρροία]. 

1γοΊδο ἴῃ πηᾶηιι8 Πη6 85 [1Π|, ΟἸΠῚ σΟΠΠΙΘΠΔΥΙΟΒ. ΠΊ6ΟΒ Ο0Π - 

[οτι θΈγθπὶ, ποηάαῃ}] ρόγνθηπἶδ ΠΡγαπὶ θοπδ ἔγαρ!5. Ρ]6- 
πηι, {1 δἰπγηδηΐς ἘΡΠΘπιθγι ἀπ 11 {{ ΥΆΥ πὶ [ΟΥΙρίογ 8, 

απθηλ {ἃ  1Π1{Π1ΠῚ ΔΏΗΙ 1ὅο5. ΟΧ ὈΙΌ]ΊΟροΪΙο ΜαΕρδρο] απο 
Ργοάϊάις 1. Ο. 1,. Ηαΐζοη Ὦοο τ]ὸ: Χόποῤῥοη Ὡπά ἀϊε 

το,οοο Ογίοοροη. Επη ῥιμογηίοδεν ἤν μοῦ. 

ΘυιἊδ. ἰοοα 6 Χεπορῃοηίβ Απαραῇ δχοογρία, οαπὶ 1η- 

ἤρῸΙ ᾿πτογάἀ πὶ [ογιρίαγο νάτιοδίθ, μ᾽ ασιπια ᾿ηναίι σανογαῖ 
ΗυτοΒηίοηὶ ἀἸΠΠραμτϊα ; 4]1α Ζειηΐ!, Τούρ εἰ Ῥοτίοηι {8- 
δαοιίαβ. ᾿πάδραν!; ᾿ἀ] 16 ρᾶαοα τ] Θχααϊγεηα τγο]έξα 
[πϑγαηΐ, αποὲ ἀοίποαρβ ἀρροπδαι, αἱ ἤηραΐα Απαραίδοβ 

Ἰοοα οὐτγὶβ [δου 415 τερεῖΐδιῃ. Αά 1] γαημάδηη νεγοὸ Χεϑηο- 
ΡΠ ΟΠΓΙΒ ΠΑΓΓΔΙΙΟΠΘ ΠῚ εἴ Γας ΟΠ 6} ἀΙοΘ ΠῚ ᾿ΠΡΓΙΙΩ18. α{1}18 
ἔαιϊς Ἰεέλο εἴ οομπηράγαῖο Απαραίθοβ Αὐτίαπθθ, ΡΟΪΥ ΘΠ] 

Θιγαϊδρεμηηδίατη οἵ Ὠηουῖο ὨΙΟΔΟΥῚ 516 Ὰ}1.  ΑὙγΓΙ ΠπΠη, [6- 

ἀυ]απι Χαπορῃοηίδεα ἀ! ὁπ! 0} 18 11 τας ΟΥ ΠῚ, 184Π1 ΟἸἸτ Πλ1ι]- 
[15 ἴῃ Ἰοοὶβ Ἡ οὨ]ηοη σομηραγανογαῖ, το θ8. (ἀπηθη ἸΡΗ8 
α08Π1| νΕΓΌ15 ᾿ἱπίθητοῦ. ΡΟ πη) ἴῃ ΖΘΆΠΙ ΔΠποίδί 6 
ΓΆΤΟ ΠΟΙΩΙ Δ΄ ΠῚ ΓΕΡΘΓΙῚ ; Πυδη]πᾶπὶ 1116 ἰοοα Ρ] τ πα εχ 
Ὦος ᾿1Όγο πο [4115 υθϊαὰθ Πα θ] 6 Υ Θχοογρία ροίαϊ ; ατι28- 

4 Ῥοτγίοηϊ Δῃηοίδιϊοτθϑ ᾿πίεργε δὰ οαϊσοτη δά]εξις Γαπῖ. 
Α ἃ 4 



ν ἢ ἘΡΙΘΤΟΙΑ ΕΠΙΤΟΒΙΒ, 

ἄδτη οἰΐδηι δ] απάβ ἀπχιῆς νἀείαγ. Πιοάογαβ δυίΐθπι 51- 
ΟὨ]5. ργοίου Χοπορῃμοηΐοπι Παραϊς δὲ πομλῖηαν!ῖ οἰϊπν 
ΔἸ1ο5. δυΐζοτοβ, 405 ἴῃ παγγαπ δ ΟΥὐτὶ οἱ (ὐτοοογαπιὶ Ἔχρο- 
ἀϊοης [δαυδτεῖαγ. Ερθοτγιπη 4αϊάθπι ἴθπηθὶ ἀπίθαϊαβ 
εἴ. Βορῃεηδταπι ϑιγιηρθδίατῃ ἐεααϊ, αὈὶ ἀϊνογίαβ ἃ Χ6- 
ΠΟΡΒοηΐα δ 1:, [υἰρ᾿οαίι5 εξ ΟΝ ΟΠ! τηρ; ἴῃ δηποίατοηθ δά 
ΠΡταπῚ χῖν. Ρ. δό4ᾳ. ϑορῃδηθῖ ᾿Ανάβασιν Κύρου Ὠομμϊηᾶ- 
νὴ ϑιερῃῆδηυβ ΒυζΖαηπτίηιβ (Ὁ ν. Καρδοῦχοι εἰ 'Ῥάοχοι. 
Βυϊριοδηΐαν νἱτὶ ἀοῶ!! δαπάραι οὔϊβ Βορμεποίαμῃ, ἀμ 6 τὴ 
ἐχρθάϊεϊομβ ραγιοίρεαι Χεπορῃοηῖοα Αμαθδῇβ Ατοδάριη, 
[Ἐρ᾽ὰ5 ΘΕ ρὨ δ τα μη, [616] δα ἤπ ποία ρδίγιθθ ὨΟΠ.1- 
παῖ. Οἰοῆξ δυΐξλοτιταΐθιη ρ]γαπιαπα δ υϊταγ Ρ]αἴαγο 5 
1ῃ Ατΐαχογχο ; δυο εἰϊδπ) Ιοοα (τεῆς δὰ ἐχρϑαπιοπθη 
Ὦδης ρογίποηῖα Ἔχοογρῆς ΡὨοιΙ 8. 
ΤΠοΠορ θη π), ϑυγαοαπυτη, Απαθαίβοβ Οὐτὶ δαξζογομα 

ποι ΠΑΝ Ἰρία Χοπορῆοῃ ΕΠ] Ὠ]ΟΟΥ ἢ, 111. 1,. 2. 01 [6- 

ἔϊογθηι δά διαὶ ᾿ἰγαηλ δο]εραι, ἢ ἀθ τεθὰ8 ΟΥτὶ εἴ ατε- 
οογαη γϑάϊτα οορποίοοτγθ: ναῖε, [ΠπᾺ6. ΘΟ] ριταγ ροί ἢ]- 
Πογῖδπη ογθοδπὶ ἀθπηη), οοτῖα. ροίξ 1{ἀπ| 6]11ι5 Ραγίθιη, 
Απαρδαῆηῃ Γαΐ [ογιρίαῃ). ϑεά ἐχ εοάριῃ {ὁ Χϑπορδοη- 

[15. (ΘΠ πηοηϊο οτγία εἰξ νγογαμη ἀοέϊζοταμη ἀπθιίδίο ἀδ δα- 
ὅζογθ ὀρϑυῖβ, ααοα πὰς ΧΟΠΟΡΠομ 5 ποιηθη Ργϑοσ!ρί 
Ὠαθδῖ ; πεὸ ἀδἔμογιῃϊ, 4αὶ αἰ οπαιη ἃ ΧΟΠορποηΐθο ἴηρα- 
ΠΟ [οΥρίογοιη ἴῃ εοὸ ἃρποίοεγε ΠὈῚ νἹἀογθηΐαγ ; ἀμ ογα τη 
ΔΥραμηθηΐα᾿ {Ε]116γ οο]]οα ἐχαραϊπανι ἀοξὶιβητηιβ ἢ}- 

οτῖο ργος ᾿πζογργο8 Μογὰβ; αυςράδηι ᾿ρία πηοποὶ ἀδ εᾶ 
ΤῈ ἢ ἀπηοΐδτοηδ δὰ ἢ 1,2. Πρατατοηθπι δαινάθπὶ γα- 

ΡΘς Ὡὰρεσ ΝΟ Κο, οἵ δἀάϊάϊ αιιοράδι ἃ Ρ. χνὶ. ᾿πά6, 

ααῖθὰ5 Χοπορθομτι Απααῆη ἤδπο αἰΐδεγεσα οοπδίαγ ; ὉὈὶ 
ΤΑΊΓΟΥ ΟΠ ἢ) ἃ νῖτο ἀοέῖο ἀμιταιοη πὶ 114η1}, 48 ηὶ ΕΧ 

6]5 δηῃοίζατίοια γερο ξαπι ροία! ἃ 11. 1,12. 864 εδάεπι 
νᾶῃᾷ οἴ πὰ}}ὰ ρἴαμα οἷ, ἢ τηθοσῦι ἴῃ οὸ Απδθαΐθοβ ἰοοο 
ΟΠ ΤΠΕΟΡΟΙΙΡῚ ρτὸ Χεηορθοηῖθο δυξϊογιθια5 (οαϊοὶ- 

8 ΟΡ Π115 Γθροίμοτιβ. ὙΒομαορθποπὶ ϑυγαοαῆμι 1οτῖ- 
Ρἴογθηι Δπαραίθοβ ἃ Ὁ μ]|10 νοϊογατη (οτρζογαηι νοὶ] Οτγάμη- 
ὨἸΔΓΙΟΟΥ ΠῚ ΟΟΤΠΠ]ΘΠΠΟΓΑΓ ΠῚ} 14 ΤΟΡΘΥΪΏλιι8, αἰ οοτία ἰπάδ 
ΤΟΓ ΠῚ ἃ Ὁ ἐ0 ἰγὰἀϊζαγιιην ποτῖτἴα ἀπο ρος ; ἃ Χαπορποηΐα 

ὙΟΤῸ Ἰρίο ἴῃ Απάραῇ πὰ ποιηϊμαϊαμν αὐἰάρῃν Ἰορίτη8. 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ἘΠΙΤΟΈΙΒ, ΙΧ 

ΕἘφυϊάθδπι ἤθη 1πάϊοῖο ρογιτογαμη Ἰθέϊογιιπὶ δὲ ΠΟΘ Π ΠῚ 
ποΐδη 15 ν ΓΙ ΟΤΊΙ ἢ) [ογιρίογατη ἀἸοθηϊ οἵ ΠΑΥΓΔΠΑΙ ρΘΠΘΓΙ- 
5. τηουθαίχιιο. {τα ηλ ὨΔὈΘητιΠ), 414ΠῚ νΘίθγα πη [ογὶ- 
Ρίογαπι διιζτογιταιῖ! πλδ]ογθ) ΠαΡΘηἀΔπΠ| οοηίθο, πθο νο- 
ΤΘΟΥ, αἴ υϊ!}ςα παληὰ ἴῃ ἴδῃ} Πλ1}{15. ΑΠπαθαίθοβ ἸοοΪ5, ᾿Πρτὶ- 
Ὠ118. 1 111ὁ ἸΙοηρο ρα ΟΠ θυτῖπηο ἀθ ΘΟ] Πτο ἄρτο, Χεπο- 

ΡὨΏΟΠΤΙΙ ἃ 1Δοοἀφοιηοη!β οΘοηάοπαῖο, αἰαὶ διιζζογθπΊ 0 ΔΠῚ 
Ἰρίαπι Χοπορῃοπτίθιη, 101 τὰ πὶ ΟΟΠΙΠ]ΟΥΔίιΠ1, Δ ΠΟΙΌΕΓΘ 
Ροίθε. 

θὲ ϑ εκιο μος δάάο, δὰπὶ ἤοο οἴϊατη ἴῃ ΠΌτο [οττρίο- 
γτατη (Οαϊοι πη, Δι Χ 1] 1 ΠΙπιῖ8. ν6] ὩΘρ] ΧΗ να] οοπίθιπῆα ; 

τη Ϊτα ταϊηθῃ ΟΥΔΙΙΟΏΪΒ. νῈ] ΠΑΓΓΑΓΙΟΏ18. νἱτ1ὰ [δ ΠΠΟἹ ἸΠΡΘΠΙ 
[ρδοϊίαΐα ᾿πάηρανιί. Ρτγοῦαϊ 11 τητογά πὶ ναγιοῖδϑ ΠὈΌτο- 
ΓᾺΠῚ ΤΟΥ ΡΓΟΓᾺΏ., 418] Ἔχ πηᾶγρῖηθ ΕΔ ΠΟΠῚ5 νεϊαε οχ- 

[ογ ρίδηι {τ ηλ!!ταῦ Ν᾽ ΟΠ! Ο ἢ 8, δά ἀϊῖο {απ 48 (ὐοάϊοιιηι 
ΠΠΊΘΓΟ, ἀπάδ νἱΓ ἀοέξιβ Ποίοιο 415 δᾶπη ἀμιχεγαῖ. Ατ- 
Βαπγθηΐα οαριτη] ἃ ΝΥ εἰκῖο δἱαθογαΐία ρίθγααιιθ οὐηηϊᾶ 
[ἀγναίαᾳ ἜχθηΊρ]ο δά! 18 ἊΝ οἰκία ηεο Ορουῖθ ἐγαάϊίο τορε- 
ΠῚ; φαοά τηοῃθο, πα, ἢ αμϊὰ ἔογίε νῖτ11 ᾿η46. ἴῃ ποίγαπ) 

1ΠΊ ΠῚ ΡΤΆΝΟΥΙ  τη6 ΠοΟΙΘηΐα, ᾿θέϊογεβ ἔοπίθπι ἜΥΓΟΓῚ5. Ἰρηο- 

γοηῖ. [οίοτιρθ παν ρΡοίγοιηοσαπη ΠΣΌΓΟΓι ἢ] Αἰ ΠΟΥ 1 Π]- 

ἴα], απᾶπη νυ]ρὸ ἢτ, 6 χα Ἔπῖπὶ οἀριία ἄπο ρῥγῖογα, δάπιο- 

Πθηΐα Ιρίο διαξζοτῖβ ργοοσπλῖο ὑσὶ Τἀχάῖ, ΠΠθτο ααϊπῖο δεετ]- 

Βαϊ ; φιοά ἢοτὶ νοΪ] αἱ 7ᾶπὴ οἷτπὶ Μαγθῖιβ. ᾿πάϊοεβ Ζευ- 
ΠΙΆΠΟΒ. δά ιάϊ: [εἃ δὐπθηάδίογαβ οἴ δαέϊογαβ : πο] πὶ ἴ4- 

ὨΊΘῺ ΟΠΊηΪἃ νἱτϊὰ ΟΧ 115 ΠΡ]αἴα ρῥγείϊαγθ, ποὺ ἀμθιῖο ἔογο, 

ΑἸ ΠΟΝΟΒ ΘΓΓΟΓΟΒ ἃ ΠῚ6 Ιηνούϊοβ αογατιίατ, 4αϊθ 115. τ, 

ααδηΐαπη ἢ τὴς οἰδϊ, (φτ1δἤοτγεῖ, οὐδ ΟρΡαγδ ἀ6 41], ἢ6Ὸ 

ΟΠ αιφάδῃ) δηΐθα ἴῃ δΔηποίδι ου!ιι8. πλὰ]86 γαῖα, ἴῃ 

Γμάϊοθ τε οιδίῖ5 οοττίσογα. Θαρθογίαηϊξ ἰάθη ἰοοα θ6 πα 
ὨλαΪ τα, ἴῃ αΟΥᾺ ΠῚ ἐΓαφξατ ΠΟ η 68 δυο ἜγΓΌγΘ ἢ. ἄρον. Οη1- 

Ὠϊὰ ἤφο δα ᾿πσαάδιη δαϊ τογηΠ] Γανοοάγα πο νϑοᾶῖ ἤθῸ 

Ιαθεῖ ; ἸΙοηρίοτο δῖ ΟΡυ 8. εἶδε ἀπρυταίίοπθ. δορὰ δὰ- 
τὰ ϊταΐθλ τπ8πὶ οἵ δηλοῖ πὴ οὈτοίϊον, Βατπηδηπα, αἴ ἀκα 

αυϊθιίάδῃ [αἰ ο πὶ ]0015 δευτέρας φροντίδας τγ688, ΘΕΔΙΠ ΠΟῺ 

σοφωτέρας, οοτῖο. ἀκριβεστέρας Δροοίρετα εἴ ταῖϊ που] 45 πιο ὰ8 

ἐχρ οδηΐθη διάϊτα ἀἰρηοῦβ. Α]ὰ ἀεπάογαρθιηΐ εἴ ἴῃ 

τηθᾶ ΠΟῸῺῚ ὨλΔ 118 4α8ηι οοἴοτογαιῃ ΡὨΙ]οΪορότγαμπι ορετὰ Χε- 



Χ ἘΕΡΙΘΤΟΙΑ ΕΠΙΤΟΕΙ͂Β. 

πορθοη 8 Απαρδῇ ἱπιρεπία οα]ραθαπί ρου! ογῈ5 ταὶ οἱ ἀΠ- 
ΟἸΡΙΙη85. Ὠ}}ΠΠ{4Γ15. Μυ]ία δαῖτ Χοπορίιοη δγίῇοϊα οτάϊ- 

Πὰ ΠῚ τα ΠΠτατί πὶ ἀΠΠροπαπάογαμη εἴ Θχρ]!οδπἀογατη ν 18 
ῬΓΟΡΥΙ 15 ἀΥ 118 αἰ8. παγγανὶζ, 465 ᾿Θέϊογ θ5. δΔῸ αἵ ἀΠοϊ- 
ΡΙΙΠ65. τα! Πτγῖ5. 8]16 18. ΠΘΡΌΤΙ πηα]ίιπὶ ἴδοοετα ροϊαπέ οἵ 

Ἶδτι οἹἱπὶ ἔοι δ ν]ἀεπίαγτ. Οπᾶγο ἔπθγαηΐ, 41 νοοᾶθαϊα 

ΑΥΓ8. ᾿πτογργείασι οοηδγαηίαγ. [ἴ7πππΔ παπο “]ὰπὶ Ηδγ- 

ΡοοΓδίΙΟΠ 6 ΠῚ ΤΘΟΟγάοΥ, 416 Π} στερὶ τῶν σσαρὰ Ξενοφῶντι τάξεων 

Του ρΠῆδ Θυ!445 δηποίανι. ' 

Ἡπουίχις ἀ6 Απαραῇ. δε ποηάστῃ (6, Βυζπηδηη6, 
ἀϊπλιτίο, (εἀ ρατθηίῖ Τιιας αἰπαγαπὶ ρεῖο δάϊας δά τεϑοο- 

σποίοοηάα ἰοοα δἰχαοΐ ἴῃ Οραίοα 5. ΧΟΠπορῃομπίεὶβ8, 4188 

{ὰρογίοτα ΔηΠπῸ οαπῇ ἀπποίδιοηβ πιθᾶ ρῥγοάϊογαηΐ, [ἢ Ὦ]5 
ποη ρᾶσοα ἀεἤάοτγαν!, ρίαν] α σοη͵θόϊατα ἰδηΐανις ποίοιο 
αυ15, 41 σοηίαγαπι ΕΔ ΓΟΠ18. {αἰ οθριῦ ἴῃ ΠΕΡ Θιη θυ! 8 
Πα γ118. ΓΙρΠοπῇθυ8. ἃπῈ1 1805. πιθηῇβ ΝΟνΠΥ18 Ρ. 
2381. ίεη4ῳ. [0π468 τορεΐδηι ΤΊ Ια εἰ Ἰεζζοσθα8 Χοπο- 
ΡὨοΟΠΕΙ8 ρροπδπι, 4128 πορ]βέϊα δαΐ οτηἶδ 418 ἰοσία οοη- 
4αοτὶ ροίΠι, 4αἱ ργθϊαπι 1Π| σοηίαγα δαέϊοταιιθ ρθη ϊο 
Δ᾽ τἀ Παζαδγιῖ, ααδτη εαυϊάδπηι ροαμ. 

Ι͂π (Σοποιηῖοο 111. 4. Ἰαρίταγ Γοτιρίαπι ; Τίοὖν, ἤν σοι 

καὶ οἰκέτας αὖ ἐπιδεικνύω ἔνδα μὲν πάντας, ὡς εἰπεῖν, δεδεμένους 

καὶ τούτους ϑαμινὰ ἀποδιδράσκοντας, ἔνϑα δὲ λελυμένους καὶ ἐϑέ- 

λοντάς τε ἐργάζεσϑαι καὶ παραμένειν. ϑεα σρηίογ Γρῆομηῇβ᾽ 

[οὐ θη άατη οδηίαϊς πράντα---δεδεμένους. Θ01]Π1σεῖ σοιηρεαϊ- 
θὰ5 ᾿δηΐαπ) ν] πέζοβ, πθη6 οὶ θ8. ΠΟΙ Γ18. σοηἤτιόϊοϑ 

δἴη]ιθ Πηρβάϊζοβ. ίεγνοβ δά ορὰβ τυῆἤίσοιπι πΐηιι8. ἸἀΟΠΘῸΒ5 

618 Ποπτο ἰμοοίαβ ρυΐαν!. 
ΠὈθιάθιι οάρ. ἰν. {εξξ. δ. εἴ ἀδ τθρὲ Ρεγίαγαπι ργονὶποῖδ- 

ΓᾺΠῚ ῬὈΓοο ἐϊοβ. Ἰηἰριοἰθηία : καὶ οὺς μὲν ἂν αἰσϑάνηται τῶν ἀρ- 
χόντων συνοικουμένην γε τὴν χώραν πεαρεχομένους, καὶ ἐνεργὸν οὖ- 
σαν τὴν γῆν καὶ πλήρη δένδρων τε ὧν ἑκάστη φέρει καὶ καρπῶν, 
τούτοις μὲν χώραν τὴν ἄλλην προστίδησι καὶ δώροις κοσμεῖ καὶ ---- 

γεραίρει" οἷς δ᾽ ἂν ὁρᾷ ἀργόν τε τὴν χώραν οὖσαν καὶ ὀλιγάνϑρω- 
’ὔ Ἂ ψ' Ν ζ -" ᾽ -» μὴ 5 πον,----οτούτους δὲ κολάξων καὶ σαυῶν τῆς ἀρχῆς ἀἄρχόοντοῖς ἄλλους 

ὈΝ, Β. Απἰπτδάνεγποηςϑ, αυδ δά Ογτὶ Ἐχρθάϊοπεπι ρεγι πεηΐ, πὰς σοτα- 
τηοάίας μιΐοτο ἀιιῃοίατ Ομ απὶ ἴδτὶς ἰηϊοχῖϑο Ἰεξαπίαγ. 



ἘΡΙΘΤΟΙΑ ἘΠΙΤΟΆΙΒ. ΧΙ 

καϑίστησι. Ηΐϊο Ἰάοτη (δ η ῸΥ οὐ ο ἀγίϊοαϊο χώραν ἄλλην. 

{ον θθπάμτη οοπίαις. Βχαϊάεξιη τὴν ἄλλην 1π|6]]ΠΠρ  θατη ἴετ- 
ΓΑ ν6] ἀρτιιπ) ΠΕΡῚ ΡῈ ΠΕΡιι8. ργρ ἔβό} 15. δάἀθτηΐαῃη, 4 Θὰ 
{ἰλῖ1π σΟΠῚ ΠΙΘΙΠΟΓΑαΓ15 αγαΐ ΧἜΠΟΡἤΟη. 
ΟΡ. ἱν. 24. νεῦρα ἀεὶ οὖν γέ τι φιλοτιμούμενος, 185 ἴῃ 

Οοαϊοιθιι5 νάπας {οτὶρία οχίδης, (δηΐου οπγηϊπο ἀσϊθηάδ 
οθηίαϊ, τἀπαθατη δά άϊεα Δ ἀἴίαιαο ἴῃ τηᾶγρὶπθ, 4] ΟΥτὶ 
᾿πρθηϊαπὶ ἀθοϊαγαγὸ νϑ]]οῖ, ἢ18. νου ]8. ἀεί γέ τι φιλοτιμού- 

μένος. 

(δΡ. ν. 4. ἴῃ Ια! 5 σαγεο Τογατη τα ὶσαγαιη ροηϊ 1{- 
ΟΠοιηΔο 5. Ὦφθο : τοὺς δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ γεωργοῦντας (1. 6. 481] 

τοῦ Τα Πισαπι ΡῈΓ 1]! οὰ πὶ δΔαάπηηϊἴγαπί οἱ ἱπίριοϊαηΐ ἸρΡΠ) 
ἀνδρίζει πσρωΐ τε ἐγείρουσα καὶ πορεύεσϑαι σφοδρῶς ἀναγκάξουσα. 

Καὶ γὰρ ἐν τῷ χώρῳ καὶ ἐν τῷ ἄστει ἀεὶ ἐν ὡρᾳ αἱ ἐπικαιριώταται 

πράξεις εἰσίν. Ηΐο οαυϊάδιι νοῦρᾶ καὶ ἐν τῷ ἄστει αι ἀΌπη- 
ἀγα δυΐ ᾿ῃ ὥσπερ καὶ ἐν τῷ ἄστει πιαΐϊαηάα σαηΠιογάτη. Χε- 
τα (δηΐου Γλρί.. πποπδὶ δοουγαί!α8 ἸοΟ ΠῚ 1ΠΙΡΙΟΙΘ ΠΤ οοη- 
͵θέζαγαιη ᾶπο νᾶπδῃ} εἴ Π{1|6ΠῈ οὔα ἀρράγεγθ ϑεηΐθη- 
τάτὴ Θηΐὴ ᾿παπ| καὶ γαὰρ----εἰσὶν ΘΟΠΓΙΏΘΥΘ οι 4Π1, ΟΌΓ τηᾶ- 
ἴαγα Τὰγραπάμπι οἵ ργορεγαπάπι Πύ; παροῖϊα ΘὨ ΠῚ [Δ ΠῚ 
γα ῖοα α18ΠῚ ὑτρθᾶηᾶ 110 ΤΠΟ4 16 Ομλη]α Το πηροτγα εἴ οὰ- 
ταθάα. [ΓΟΠΟπΔΟἢ ΠῚ Θἴϊάτη ΟΔΡ. ΧΙ. 14. ΘΟΠΊΠΙΘΙΟΓΑΓΕ 

πορότια ὈγθᾶΠα, αἰ185 ΟυγΑ 6 [ο]οαῖ, δηζθαιᾶπα τὰ αὐϑδῖ. 

(8ρ. ἴχ. [δέϊ, 9. ὥστε αὐτὰ ἐκάλει τὰ πρέποντα εἶναι ἑκάστῳ. 
Ν8ὲ οοπ]δέϊατε νὲ] δὐηθηάδίϊοη!β πεοοίπιαϊοπη δάτη!τδΐ, 

Οεπίου νευΡ πὶ εἶναι οαπη Δ] [εγο ἐκάλει οορα]αΐ, εἰ Ἰοσι ΠῚ 
1τὰ Ἰπτογργθίδτα : ρα οὐ αγιηι ταΐο ροιμἰαδαέ, τε φιμεδ ομῖ- 
φμ6 αρία εἰ)όγιέ, οἱ αἰρηπαγεπίμν νοὶ ἐρι ἐα τϑροπεγερέμτ. 

Βαυϊάθαν πη. ΘΟΠράγαγα τηϑ] τη Ἰἰοοατα ΟᾶΡ. ν1]}1. 10. 
χώραν τε δοκιμασώμεϑα τὴν προσήκουσαν ἑκάστοις ἔχειν" υἱ 

δηλ. ἢϊο ναυθυτη ἔχειν θυ ημάδγα νἀ οῖαγ, 11 εἶναι Δ] ἴΕΓῸ 
Ιοοο. [,μθοᾶ νόῦοὸ οοηρείϊα ἃ ΝΊρΡΕοΓγοΟ εἴ εὰ5 (ὐοτηπγϑηίΐδίο- 
ΓΙΡ5 Ρ. 228. εἴ 737. Πηλ]ῖα αἴο ποὴ ὰηῖ. ΒΕὈΓΠλ]15 

οοἸ εέλ15 δάο κατὰ δύναμιν εἶναι ἐχ Το ἀξ βηθο]δ Βετὸ- 
αἸϊζαῖο [εξϊ. το. 
ΟΡ. χ. ὃ. ἀ6. σοπ]αρίθιιβ. ἤιοο ἔογτηδ τεπηθάϊ! πὶ η055- 

ΓΟηΓΙθα5 οἰ : ἢ γὰρ ἐξ εὐνῆς ἁλίσκονται ἐξανιστάμενοι πρὶν πα- 

ρασκευάσασϑαι, ἢ ὑπὸ ἱδρῶτος ἐλέγχονται ἢ ὑπὸ δακρύων βασανί- 
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ξονται, ἢ ὑπὸ λουτροῦ ἀληϑινῶς κατωπτεύϑησαν. ἴ5{ ἀοξεπάδέ 

νοσΑ] απ ἀληϑινῶς, τοΐαπὶ Ιοσαμα 4 ΙΠἰογργθ πὶ 

οοηίες οαπὶ ϑίαγΖιο, δαξέϊογα ΤΠ χῖοὶ ΧΘΠοΡΠοηΐοὶ : αάῥέ- 
ἐμ σορποίοι (οἰ θη, τὲ {γι} πιαίπεγα. 

Ι͂ῃ οΔρΙΓ15 χὶ. [δέξ, ᾿. (Ρ1τ0 δάμεπε (δηΐου δὰ νεῦρᾶ 
1114: τὰ μὲν δὴ περὶ τῶν τῆς γυναικὸς ἔργων ἱκανῶς μοι δοκῶ 

ἀκηκοέναι τὴν τορώτην καὶ ἀξιά γε πσάνυ ἐπαίνου ἀμφοτέρων ὑμῶν. 

Ναγγανεγαῖ ΠοΠοπη ἢ 15 Θοογαῖ!, σΖαοπηοάο ὑχόῦαπι ἃ αϊα 
δοϊοι ουγὰ εἴ ΠΙΠΊΪΟ ΟΟΥΡΟΥΙΒ ΟΥ̓Δ τανοοάνοσῖῖ ; ἢαϊς 
Θοογαίεβ ἢϊ5. νυ 15 τείροηάοϊς 114, αὐ αἰΓ]4 16, τηδτιίο οἵ 
ὈΧΟΥΙῚ, ΠΊΔΓΙΙ ΠΊΟΏΪ(18 ΡΑΓΘηΓ1, τηϑτὶαπι ἰδ θ πὶ {τ αδί. 

ψόγαη ἔδοθῖαβ (ὐθηίογ ὑμῶν 1η ἡμῶν τηατα πα ΠΊ, οἴ ΡΓΈΡΟ- 
Πιϊοπαπὶ πσαρὰ ναὶ πρὸς [απ ἀϊοηάδπι σαηΐεί. Θξ 401- 
ἄδιη δηιθηἀδπαϊ γαῖο ογαϊομθλ ϑοογαῖῖ8β πο (Ο] πὶ ἀπ- 

ΤΙΟΓΘ ΠῚ δοιῖ, (δ ρίαπα δὔδπὶ ΑΙ ατάδτη. 

(ἀρ. Χὶϊ. 17. καὶ τόδε μοι «ταρατρεπόμενος τοῦ λόγου περὶ 
τῶν ππαιδευομένων εἰς τὴν ἐπιμέλειαν δήλωσον [τοερὶ τοῦ παιδεύε- 

σϑαι] εἰ οἷόντε ἐστὶν, ἀμελῆ αὐτὸν ὄντα ἄλλους ποιεῖν ἐπιμελεῖς. 

Ηῖϊο Οδηΐου οοηίαγρὶς οἵ ΟΠ τ15. ἸΠΡΘΠΙ νΙΓΙ 5 ΘΟΠΠΙ- 

ἴαγ, αὐ Ἰοσαπιὶ πλατ]άῖατη, αὐ αἷΐ, ἰἀγοῖαί. οι θη αιη 
Ἰριταγ οοπίειϊ : καὶ τόδε μοι πταρατρεπόμενος τοῦ λόγου περὶ τοῦ 

τὸν ττεπαιδευμένον εἰς τὴν ἐπιμέλειαν καὶ ἄλλους εἰς αὐτὴν πραιδεῦ -- 

σαι, δήλωσον, εἰ οἷόντε ὅζο. [τὰ [ΟΠ] 166 Ὁ οΥατ Ομ 6 πὶ ραῖαΐ ΠΟ 

[0] πὰ ἀπ ἢ ἀμελῆ αὐτὸν ὄντα ἄλλους ποιεῖν ἐπιμελεῖς, [εἀ 

ΘαΙδιὴ θέτο! 4. εἴπερ γὰρ ἱκανὸς --ἐπίσταμαι τεοροηπιγάῖη 

εἴ. ψίιάθο, ααϊά ἢὈϊ νοϊποῦῖς Ποιὸ ἔαοείαβ ; {εἀ χὰ 
Π1416 τοίροπάθθιῖ ὁ πεπαιδευμένος 1}1, αὶ Ἰρία ἀμελὴς 4]105 

τοάάοτγα νυ]ῖ ἐπιμελεῖς. Νεαιιθ ἐπὶπὶ ΘΟρΡΏΙΠΟ ΓΕῚ ΓαΊοδ 
ΓαΠΠΟἷΣ δά ἐπιμελῆ 4] 14 θη] εΠοϊθμά αι. [εϊηάε ροΙ σε- 

παιδευμένον Ἰῃ(Θγα πἀαπὶ ἔα οι ργοηοηθη αὐτόν. 844 ἔμοιϊα 
(ὐθηίουι 1165 ΟὙοιζατ!5. ααταπὶ ἤπα οὐηπὶ ἐμ νιἀϊο Γαΐρὶ- 

οἰοπθ πηθοι} ΤΟ] πη 068, ἢ πηροϊα ἢ ἴα ογαϊοηθ νοτθᾶ 
ΘΟΙΠΡΑΓΆν ΓΙ 8. 

(ὑὰρ. χν. (εξξ. τι. ὅ τι δὲ ἔροιο τῶν καλῶς πρεποιημένων, οὐδὲν 
ὅτι ἄν σε ἀποκρύψαιτο, ὅπως ἐποίησεν. (ὐοπ]εόϊαγαπὶ. ρτορο- 
[αἴ (ὐθηίου ἤαῖο : οὐδὲν οἶδ᾽ ὅ τι ἄν σε κρ. ὅπ. ἐπ. Δα1ϊ δά οὐ- 
δὲν 1η16] Προ πάπμηι κατὰ οἶδ. Οτεάο δὰ πὶ τερεῖτο ὅ τι 
οἰἴδηίαμη, οαπίμφηι οἴ ἢ ΠΟ 1158 ᾿η!δγίο οἶδα το]]6τα γο]ἱῆξ. 
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ΟΡ. χῖχ. (θξξ, τ6. ἴῃ νοῦθ5 καὶ πεερὶ αὐλητῶν μὴ δυναίμην 

ἀναπεῖσαι, ὡς ἐπίστασαι αὐλεῖν ; ν![Πὰπὶ Πρ ΠΣ τεέϊα δάπιο- 

ὰϊΐ, εἰ Ἰααάο πιοπμθηΐθη. ϑουιθοπάμπ) ογαΐ δυναίμην ἂν 
πεῖσαι, ηιοα νο] 1Π{ ν] ἀδίυγ οἴϊδη (ὐθηίογ τοίη]. 

Οδρ. Χχ. τό. Ῥαδίως γὰρ ἀνὴρ εἷς πταρὰ τοὺς δέκα διαφέρει τῷ 

ἐν ὥρᾳ ἐργάξεσϑαι, καὶ ἄλλος γε ἀνὴρ διαφέρει τῷ πρὸ τῆς ὥρας 

ἀπιέναι. ΔΝετῖθα ροϊατγιοσα, καὶ ἄλλος γε---ἀπιέναι, ΠΙΠ Πηΐ ἃ 

ϑ᾽οῆδίογο δάάϊτα, νἱτοία οἢδ οἴϊατη οθηίοί νἱγ ἀοέῖαβ. 1)6 

νἱτο οΥδίΙΟἶ8. ππιπο ρῥαηθ ἰδηΐο οαπὶ (ὐδθγατῖο, [,Θοη- 
οἷανῖο εἰ ΔΝ εΕΙΚιο ; πη! πἰπ]6. νεῦοὸ τοΐΠ) πηθ ὈΤΓΠὶ ἰ8ΔΠ- 

απδηι δἰθη απ τϑίδοαπάμστη οθηΐθο. [0 πη [Θηΐεπίϊα 
τα] Δ! τγ, αι ἰδρηϊατη Ορογάσα 1π|{1Π|{ἴ6πὶ ἀδῇπι 
ἰάγάο αἀνεπία δὰ ορὺβ γαϊιοιιπλ εἴ τηδίασο ἀρῖίι. [ΙρΊΓῸΓ 
οαμὰ ἀθ ορογάγαπι θαγαπάθηι ἰοοογαάϊα ἢΐ 16 ΓΠ10Ὸ, οθηΐξο 
ψοῦρα ἄλλος γε ἀνὴρ διαφέρει οὐΐα οδ᾽ 6χ νατΙοίαίς [ΟΥΙΡἴαΓΩ 
Δρροῆία ἴῃ πηδυρὶηθ δα νεῦρα ἀνὴρ εἷς----διαφέρει, 48. ἀοἰπάς 
γτοοορία ξαϊ ἃ ροίογιογα ἰουῖθα Δ]... Ηΐ5 Ἰρίταγ ΟΠλ}ΠΠ5 
Τεηἰοπίϊα τεζϊα ἴα ργοοθάϊ : Ῥαδίως γὰρ ἀνὴρ εἷς παρὰ τοὺς 
δέκα διαφέρει τῷ ἐν ὥρᾳ ἐργάξζεσϑαι καὶ τῷ πρὸ τῆς ὥρας ἀπιέναι. 

ΝΝΕρ Πρ θηίαπι ἴπ ᾿ρίο ορεύα ταΐιοο ἔοιθηάο ροῖθα Το ο- 
τηδοῦ 8 Δηρὶῖ. ἐν ὥρᾳ δικάσοντα οἰιπὶ νοσᾶῦ0}]ο πρῷ ἸπηρῚὶς 
Ατῆορῃ. Νερ. δδο. ΙΟ]ηλ ροία!ϊς 242. ἐν ὥρᾳ ἥκειν ΕΣΟΟ]οΓ, 

395: 
(δρ. χχ. 1[εξϊ. 20. ἐγὼ δέ γε σοὶ ἐπομόσας λέγω, ἦ μὴν πι- 

στεύειν σοι, φύσει νομίζειν φιλεῖν ταῦτα πάντας, ἀφ᾽ ὧν ἂν ὠφελεῖ- 

σϑαι νομίξωσιν. ΤΙ Που]ταῖθη] οπηηθπη 101}}1 οσαηΐεί, νεῦρα ἢ 

14 ἴγιια5 οὶ 60 : πάντας νομίζειν, φύσει φιλεῖν ταῦτα, ἀφ᾽ ὧν 

ὅζο. υδῇ ἴῃ ἤεγαξίζαγα νϑυθόγατη, ποῸη ἴῃ ΠρηϊΠοδί!οη 8 
ψ ΓΌΪ νομίζειν ἀἸΒΠοαΪα5 Πἰ Πα ! 

(ρ. χχὶ. [εξϊ. το. ὃν ἂν ἰδόντες κινηϑῶσι, καὶ μένος ἑκάστῳ 

ἐμπέσῃ τῶν ἐργατῶν καὶ φιλονεικία πρὸς ἀλλήλους χαὶ φιλοτιμία 

κρατίστη οὖσα ἑκάστῳ, τοῦτον ἐγὼ φαίην ἂν ἔχειν τι ἤϑους βασιλι- 
κοῦ. Μεγθογαπὶ 1ΠᾺΠΠ|11π| κρατίστη οὖσα ἑκάστῳ τατςο]άτη 

Ταίοοριε Οὐδηίογ, χα ἴάιηθη τὰ σογτσθηάα ραϊδῖ : κρατι- 

στεῦσαι παρ᾿ αὐτῷ. [Ώ16]]1ρ 10 δεσπότῃ, εἴ 116 νεγθᾶ Ἰηΐεγργα- 

ἰδῖιυγ : ῥγίηιας αῤμά φμην ἱθπεπά!. Ἐδιϊάοτη ραΐο ἴτ4 46- 
ῬυμΠδ θα φιλοτιμία τοῦ κρατιστεῦσαι Δἀάϊίο ἀγίϊοϊο; ἀοϊηάς 
Ἀ]ΠΙΘηᾶ ποίϊο εἵ γαξζυγα αἢΠρηαίαγ νεῦθο κρατιστεύειν. 
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Ῥοβγαπιλπι δοιπη 5 Γρθοϊπηθη ἀθάϊε Οὐ πίου ἴπ ὁΔΡ. υἷι. 
[δξϊ. 6. νεγὈ]8 : οὐ γὰρ ἀγαπητόν σοι δοκεῖ εἶναι, εἰ μόνον ἦλϑεν 
ἐπισταμένη----καὶ ἑωρακυῖα, ὡς ἔργα ταλάσια ϑεραπαίναις ἀποδίδο- 

ται; ὍὈ1Ὶ ἤρπαπι ᾿ποισορδηαιϊ [ΟΠ] Θη άπ, δὲ οαπὶ ΡῬαπέϊο 

Ρογπιαϊαπάστῃ σου. 

ΝΙΠ τὸ απ, αφυοά δἀπηοάιιπι νεγθου, Βυϊζίμηδπηθ, [4116- 

(45 ᾿} ὰ5 πον Τἀρι οπεϊ σαρ!ῖ, ραΐθγο δάπας, αὐ χφυρράδηι 
ἸρΡ[Ὲ δά ἄδῃ) ἃ τὴη8 ἴδγο δῃηϊμπηδάνοτία ἴθ Χοπορῃοπῖθο Οοή- 
νἱνίο. Ργτη.ΠῚ ἸρΊτΥ ἴῃ ΝΟΌ Ια ρου πάγατη Ρ. 142. δά - 
αἀἰταπι νϑ] πὶ ἀθ Τγοοηθ Αὐζοϊγοὶ ραῖγα, αποά ἀἰάϊοϊ ἐχ 
ΘΟ Π0}}15 δὰ ΑΥἸΠΟΡἤδη15 ΠΥ Πηγαΐατη νογία 270, ἈΡῚ Ποτηϊ- 
Ὠδίδ ΠῚ ΟἸΠῚ ἱΠηρΡυἸοῖ5. 4118. [6 ΠΊΙΠ15 πρώτην τὴν Λύκωνος, 

ὈΧΟΥΘΠῚ ΤΠ ΟΟΠ 5, Δα όἴοΥ (ὉΠ 0]1: Ἱπίδυρυθίδιαγ μαογόηι ἴ,γεο- 
πῖ5, τιαΐγοηι  μέοίγνοϊ, πονισιε ροάταηι, ψμάηι οὗ Ἰπιῤ μα ]οἸ ἡ 7ε 

αὖ Ἐμροίϊαε οἰΐαηι ἐπι βαδμία Τ|όλεις Ἰπογίρῥία ῥμδίΐοθ Ἰγγίμαηε 
μι νιοριογαΐ δὸς ὑδγίε : ὥσπερ ἐπὶ τὴν Λύκωνος συνέῤῥει τᾶς 

ἀνήρ. Βιίδιι Πυρογθὰ τηθοῦτῃ τι 6015, Η| ΔΗΠΟΙΔΙΙΟΤΙΘΠΙ 

6]5 δά ἤσπο Ἰοουτη ἰηρίοογθ να ]15.--- δίθγαπιη ποη ΓΟ] πῃ 
Αὐτοϊγοιπι, [δα ᾿ρίμπι δἰϊὰπὶ (Δ ]!ἀπὶ απιαπίθηι ΡΌ] 168 
᾿γτ τη ἔα1Πδ Ὁ Εαρο 46 ἴθ Δ 014 Αὐἴο] οἱ ποπηῖπο ἰῃ- 
(οτιρία, ΘΟ] ]ΠΠρθγα ἸΙσθῖ ἐχ ἀπηοίδεϊομθ (γα πυπλδίϊοὶ νέα σ 8 
αἃ ΑὐἹΠορῃδηῖβ Ν εἴραβ νοῦ, ᾿ο2ο. 

Θίδίιπι Δ 1Π1ΠῸ νουθὰ : ᾿Αλλ᾽ ἔμοιγε δοκεῖ τῶν καλῶν κἀ- 
γαδῶν ἀνδρῶν ἔργα οὐ μόνον τὰ μετὰ σπουδῆς πραττόμενα, ἀξιο- 

μνημόνευτα εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν ταῖς πσαιδιαῖς. Η]. ϑιΘρῃάπαβ 
7λπιὶ οἱϊπι νιάθγας τηϊη! πη] 1 οοποϊηηαῖα νἹ αν! ΔὉ 1ρίο 
Χαπορθῃοηίθ, [εἀ ἀφο π᾿ Ἐχίγεπιο ΠΠΘΠΊΌΤΟ λεγόμενα να 
Ππ.116 δ᾽! χαοά νουρθαη]. ϑαίριοϊοηθηὶ ἢτγπγαῖ Ἰοοαβ ΡΏ1]ο- 
ἤγαῖι τι. Βορῃηἔ. 1. Ρ. 540. ἀνδρῶν ἐλλογίμων ἀξιομνημόνευτα 
οὐ μόνον τὰ μετὰ σπουδῆς λεχϑέντα, ἀλλὰ καὶ τὰ ἐν παιδιαῖς. 
Ησπῃο εὐηάδιῃ Ἰοοὰπὶ τείροχις Επαπαραβ Ρ. 9. εἰ μὴ Ξενο- 
φῶν καὶ τὰ πάρεργά φησι δεῖν τῶν σπουδαίων ἀνδρῶν ἀναγράφειν. 
υττατη]ὰθ Ἰοοαπὶ δηποίανοσαϊ ὟΝ γττθηραοῃ Ερί. οὔ. ᾿. 
“5δ. δα. ΤΡ. 

(δρ. 1. (δέϊ. 15. Πρόσϑεν μὲν γὰρ τούτου ἕνεκα ἐκαλούμην 
ἐπὶ τὰ δεῖπνα, ἵνα εὐφραίνοιντο οἱ συνόντες δ ἐμὲ γελῶντες" νῦν δὲ 

τίνος ἕνεκα καὶ καλεῖ μέ τις ; Τῇ Π15 Π1Ώ1] γατίαπί ΠΠὈτὶ {οὶ ρεῖ. 

504 οοῦθ ΕΘΠΟ δὰ Ρ]αΐοηϊβ Αρο]ορ,. 1εξϊ. )ϑ. Ρ. 148. 
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Ῥοΐτοπηα νεῦρα (ἃ (οὐϊθεπάα εἴ ᾿πίεγραηρομπάα σδηίαϊ : 
᾿ γῦν δέ" τίνος ἕνεκα γὰρ καὶ καλεῖ μέ τις; ΘοΟμρΡΑγαν εἰδτη ἔ - 

τ]ὰ ἄπο Ρ]αϊομ 5 Ιοσα. Βαΐθοῦ θαυ άθπ,, ἢ να] ἰδνα 1{{Π|18 
Γοτὶρύαγε νερίαπ ᾿π ΟΟάϊοιθ5 δάοθῆξί, πηθ ἔΔ 9116. ἐπιοη- 
ἀατοπθι ᾿ἴατὰ Δρργοραίασαμῃ [α1Π, ττὰ ταπηθη, αἱ τίνος 
γὰρ ἕνεκα καὶ καλεῖ μέ τις ; [ΟΥΙΘΓΘΠ,. 

(δρ. 11. 1εξϊ. 8, Τοοιπὶ ΑὙὐτοπηϊ οσὶ 1. οἂρ. 68. δἀ(οι!ρῆ, 
4π6πὶ ἢϊιο ταΐεγαμπς νἱτὶ ἀοΕδ] : τροχοπαικτεῖν ἢ μαχαίρας 

περιδινεῖσϑαι ἢ ἐκκυβιστᾷν. ΜΝ ατῖΘ τδηϊαγαπί ἤδθο νουθᾶ ν1Γὶ 

ἀοΐξξϊ, οαπὶ νἱτὰ} δου π) ἢΐ πιδηϊξοίϊαμη ; θα ΠᾺ]]5 εο- 

γατη ὍΘ Π6 ΘΟΠ]]ΟΙ πο ὄνθηϊς, ΒΕ Κα μαχαίραις (οΥΊ] νο- 
Τα ; παρεγα8 ΒάΙοΥ Τρῆθηῇβ περιδινεῖσθαι οἵ ἐκκυβιστᾷν 

ἤτη] δὰ μαχαίρας τοῖα], Ἰηςο]] οέϊο κατά ; φαοά 48] ἤετγὶ 

Ροίπε, δαυϊάθπι ροτίρίοθσα πο ροῆαπι. ΜΙΊΠῚ σγαγητηδίῖ- 
Οὐδ 417 118 νευρ πὶ τροχοπαικτεῖν νἸ ἀθί.Ὑ 1ΠΕΘΓρΡΓΘΙΑΥΙ νοὸ- 
1 δά οὐρίο : ὡς τροχὸν τπεριδινεῖσϑαι : Ἰρῖταγ εὐοέϊο νοῦρο 

ποεριδινεῖσϑαι (οΥἹ ΘΠ τὴ ΟΘηΐδο τροχοπαικτεῖν ἢ εἰς μαχαίραις 

ἐκκυβιστᾷν. 

Ιη εἸυίάδτη οδρ. 11. [εξξ. 9. γ 618 ἀ8 τη] 16 ΌΤΙ ἴδχα : ῥώμης 
δὲ καὶ ἰσχύος δεῖται" ἴδλοι]Θ πὰπο ΘΟΠΟΘαο 1η [δ η:θης4πὶ γἱ- 

ΤΟΤατη ἀοξϊοταπ), 41] ῥώμης νυ]ραᾷῖο γνώμης Ρῥγοροίδγαηΐ, 

Ργεῖογ ΤαηρῖιΠ) ΘΠΪΠῚ ΠΌΡΕΥ εἴϊλπὶ Πομ ίθ τθ ϑρθοϊηι. 
Ρ]αιοηῖοο Ρ. 18. [4 οεπίαϊτ εἰ Ἰοοὰπιὶ Ρ]δίομ!β 46 ΤΘρῖθαβ 
ἴχ. Ρ. 863. (Οὐ. ἀρροίαϊτ, Ὁ Πηλ]1ΕΥ ῥώμη καὶ ἰσχὺς 1ὰη- 
συπίαγ. [Ιάδπὶ Θχθηλρία ραγα αἰγαίθ νοσαὈᾺ}1 ἃ 0 γὰ- 
ΤΙ15 [ΘΠΊΘΥΘ ΡΕΥΠΊαἴΔτΙ ΘΠ] Υαν]ῖ. 

- ΟΡ. 11. [δξϊ. 24. ὥσπερ ὁ μανδραγόρας τοὺς ἀνθρώπους. Τῃ 
ΑὙ θη! ΔΟΥἹ ΙοοΟ ἃ ΠΊῈ ἂρροῆῇϊζο παρεγιβ ΕΜ ΙΟΥ ἀνθρώπους 

ΟΧχ Χεπορῃοηία τοροίμις. ἢ ομίίς ἴῃ ϑρθοῖπι. Ρ]αΐοπ. Ρ. 
90. πιοπλογαῖ ὟΝ γιςθη 4 }}1 οοπ]όζγαη) ἄνθρακας, ΠΌΔΙ 
Θαυ! 6 ΠῚ ΠΟῊ 1πΠί6]]Π0Ὸ. 

(ὑδρ. 111. [6έϊ. 2. οὐκ αἰσχορὺν ὅζο. [Ι͂π ἴοσο Ρἰαϊοῃϊοο 
Θθτηϊηο, 416 ΠῚ ΔρΡοίι! ἴῃ δηποίδίιοπα, τπϑι εἴα Πηγ]Α- 

115. 406 ᾿πίοτ΄ Ρ᾽αϊοηθη εἰ ΧΟΠΟΡΠοπθπι ᾿ητογοοεγι, να- 
ἤρα ταρογξ ΠῚ νὰ8 εἷς Ηουΐάς ἴῃ ϑρθοίιη. ΡῬ]αΐοη. 

Β.»75" 
(ὑδρ. ἵν. [δέξ 7. κρομύων ὄξων ἐπιϑυμεῖ ---- φιλῆσαι αὐτόν. 

Ημὰο ρογίηπεοί Ἰοοιιθ Οὐγδῃιηγδῖιοὶ ἴῃ Εἴγτηο]. ΝΜ. τροπηλὶς ἡ 



ΧΥῚ ἘΡΙΘΤΟΙ, ἃ ἘΕΠΙΤΟΩΠΙΒ. 

τῶν σκορόδων δέσμη----ν δὲ τοῖς καιροῖς τῆς ἑορτῆς ἥσϑιον σκόροδα, 

ἕνεκα τοῦ ἀπέχεσϑαι ἀφροδισίων, ὡς μὴ μύρων τυνέοιεν. ϑ6ἃ τηᾶ- 
δὶ5 δἰϊδπι Αὐἰπορῃδηῖβ ΓΥΠΓ. νευία5. 708. ὉὈ1 161 ἀϊοθἢ- 
τ : βούλομαί σε, γραῦ, κύσαι, νοῖα]α τείροπάεί : κρόμμυόν τ᾽ 
ἄρ᾽ οὐκ ἔδει ; 

(ρΡ. ἰν. {εέξ. 12. ἄχϑομαι δὲ καὶ νυκτὶ καὶ ὕπνῳ----ἀναφαίνου-- 
σιν. Τοουπὶ αβδέϊιπι διηογ8 Ἔρτερὶο ΡΙπρεπίθπ) πη} 8 

᾿Ζυϊίαπαβ. Οταῖ. νἱϊῖ. Ρ. 246. δ ὃν ἠχϑόμην μὲν τῇ νυκτὶ, ὅτι 
μοι τὸν φίλον οὐκ ἐδείκνυε, ἡμέρᾳ δὲ καὶ ἡλίω χάριν ἠπιστάμην, ὅτι 

μοι παρεῖχεν ὁρᾷν οὗ μάλιστα ἤρων. Μοῃαῖξ ἀδ ᾿πιις8.]10η6 

Ὑνγεϊθηθδοῦ ἴῃ Εριᾶ. Οτιῖοα Ρ. 242. εἄ. Τρ]. 
Τάδθηι (δρ. ἵν. εξ. 28. νεγῦδ : πρὶν ἂν τὸ γένειον τῇ κεφαλῇ 

. ὁμοίως κομήσῃς ἱτηϊταΐὰ5 6 1 ΜΙορορ;. Ρ. 351. Δ. πρὶν μᾶλ- 

λον κομῆσαι τῆς κεφαλῆς τὸ γένειον, αἱ πιοπαϊ Ιάθτη Ὑ γί[Θη- 

Ὀδοῖν ᾿θ!άθτη Ρ. 252. 
(δρ. ἵν. [εζϊ. 62. τὸ μνημονικὸν ἀδ ἀγτία τηβπηουῖα Ροίαϊς 

οἴϊδηλ Ατιοΐοθ]δβ ἴῃ ΤΟΡΙ σογα [1ΌΥῚ Υ111. ο. 12. καϑάπερ ἐν 
τῷ μνημονικῷ μόνον οἱ τόποι τεϑέντες εὐδὺς τποοιοῦσιν αὐτὰ μνημο- 

΄ 
νευειν. 

[ΔΙΟΠ15 ΤῊ ΠΊ1Ο88 ἃ ΘΥγαΟα ΠΟ τηοχ ᾿Ἰηἰτοἀποθηά 85 ̓ ΠΈΕΥρΡΓΟ- 
(Δῖι8 ἴα. Ναπο δάἀο ἰοοσιπιὶ Πεπιοί 6 η15 ἴῃ ΜιΙάϊαπα 
ΟΔΡ. ὃ. εἰ μὴ Τηλεφάνης ὁ αὐλητὴς----συγκροτεῖν καὶ διδάσκειν 

ᾧετο δεῖν χορόν. ἘΠῚ σοηιροπθῦ οὐ 1η Υμγ6 σδογμρα. Ἡ]. δί6- 

ΡΠδπαΒ 6χ Ρ]αἴδγοθο ροίαϊς ὥσπερ χορὸς εἰς ἀμοιβαῖα συγκε- 

κροτημένος. 

Αἀ Ρτγρίδιιοηθπὶ ἀ6 Θιπιοη!άδ ροεΐα Ρ. 222. δάάο: Μοτ- 
[πὶ ἴῃ 5101} 14. οἵ [ΘρΌ]ογ ΠῚ 615 ἃ ΡΏωπῖο Αρτῖρεη- 
ΠΟΙᾺ πΊ ἄποα εβτγαέξζαιῃ εἴ ἀοἤγαθζαπι) τοδί δ] πλδοίιι5 
ΖΕΤΙΔηὶ ἀρυὰ ϑυϊάδηι (Ὁ ν. Σιμωνίδης. 

Ιῃη Αρϑῆϊαι ἐποοηηῖο οΔρ. 1]. [δξξ. τ4. Ριιρηθ ἀε[ογιρέο 
Ἰδυιάδίαν θχοογρία ποη (ο]απὶ αὖ Εἰ αῇαδιΐο 1. ο. {εἀ οἴἶδηι 
ἴῃ ΘΠ0}118. ν Θηθί 8 εἴ Ψιηῤιοτγίδῃ]5, φαογατη ροἢου γα πι 
αἰάγαμτι ΠΟὉ18 Θοποοίπι Ἔρταρὶαβ ἤσγηθ, Ηδθο ἰρίτωγ 1ο- 
οὐπη 118 ρΡοΐπογαπί : ἐπεὶ δ᾽ ἔληξεν ἡ μάχη, παρῆν ἡδὺ ϑεάσα- 

σϑαι---τὴν μὲν γῆν αἵματι πεφυραμένην----ἀσπίδας δὲ ττεπρισμένας, 
δόρατα ππαρατεϑραυσμένα, ἐγχειρίδια γυμνὰ κολεῶν, τὰ μὲν χα- 
μαὶ, τὰ δὲ ἐν τοῖς σώμασιν ἐμπεπηγότα. [πῃ ρο[γεμ,}8 ἐμπε- 

(δρ. νιῖϊ. [6δξ,. 1. ἐξελθὼν συνεκροτεῖτο. 6 δρραγδία (4]- 



ἘΡΙΘΤΟΙΚΑ ΕΟΙΤΟΕΙΘ, ΧΥῚ 

πηγότα ὨδΡεί εἰ Εαἤπδίῃ υ5 δἀάϊίαπι ; 4φαοᾶὰ νουρυτ ἢ 
ΓΘΟΙΡ 45, ἰὰΠ}] γεγο δά νϑῖθᾶ τὰ μὲν χαμαὶ δἀάοπάαπι ογιΐ 
κείμενα, ἀοιηάς δά 111 τὰ δ᾽ ἔτι μετὰ χεῖρας, ἀεΠάἀεγαίαγ σοη- 

οἰπηιίαι!β οσγαῖία ἤπ1116 ραγ οἱ Ρ᾽ πὶ νοΓΡ]. 
Ταπάθηι ἀθῆπο, Τεααο, Βαϊζίτηδηπθ, τορὸ ορίθογααθ, 

αἴ πη πα! Ὁ] πλ οαπὶ ἤἥποσσγα ΔΏΙΓΩΙ ρτδῇ! (οδί!οη6 τη ΠἼατα 
641 ὈΟΠΙΖαΘ ΘΟ Γι148, ΤΕ 416 ἀμ, ΓΘ ρΡεγρᾶ8. ϑοΡΘρδην 
Ἐταποοίασε δα Ψιράγιιπι ἀ16 χνἹ. ΕΘΌΓΟΔΓΙ εδοό. 
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ΟΑΡΙΤΌΜ ΔΑΟΌΜΕΝΊΔΑ. 

9ῚΒΈῈΜΝ 1. 

ΟΛΡΌΣ. 1, 

Ουκῦϑ ταὶ πού, ΔῸ Ατίαχεγχε ἔγαῖγε ρεὺ σδὶ απ 18 ΠῚ ῬθθΠῈ ἴὰρ- 

ΡΙἰεῖο αἰἴεέζυβ, ἴπ ἰφἰγαρίαπι τεάαχ ὉΠ] πὶ οἷδτη δανεγίαβ εαπὶ 

Ραγαΐῖ, εἴ ῬΡεὺ διηΐσοβ τηυ]αβ, (ὐτθοογαπι τηᾶχὶπΊ6, οορί85, ἴ8Π- 

αυδπὶ δὰ δἰ᾽απὶ ἐχρρϑα!ΠἸοπῈπΊ, σορῚ, Ρ, 1---.). 

ΘΑΡΟΤΟΙΡ 

ΟΥτὶ ῥσγοίβεϊι επαγγαΐαγ ᾿ῸΓ ΡΕΥ νυῖα8 Ταρίοπεθ, ΡῈγ γα ΔΠ, 

Ῥητγυρίαπι πηδ]ογεπὶ ὅζζο, ΤΙΠΔΡἤογπε5. πίθου πη δα τερεπλ σ0η- 

ταπα!ῖ, αἴ δὰπὶ ἀε ΟΥτὶ τεριι5. σεγίογεπη ἔδοϊαί, Εργαχα, τερὶϑ 

ΟἸΠΙ σάτα χοῦ, δὰ Ουγατη νεπῖς. ΠΙΙὰΒ τοραΐα δχεγοϊξυβ ᾿αὔἶτα- 

ἴὰγ: ἴῃ 4ὺο Οτροογαπιὶ ἰπάϊογα ᾿ἱπουγήοης εἴ ταρὶπα εἴ ΟΠ Π65 

ῬΑΥΡΑΤΙ ῥγοίεηίεβ. νϑῃεπηθηίεῦ (εγγεπίαγ, Ογτὰβ ουτη ΑΓ Πὶ 

νεη!εί, ᾿ρίαπη τερὲπὶ ΟἸΠΙοὰπὶ ϑγεππεῆπ δα {6 νοσᾶνὶΐ, 4 

ἘΡγαχοα ρύξοιθι5 ἰάπάδῃ (6 Ουγοὸ σογηπλ{1{, εἴ εὰπὶ ρεσαπὶᾶ 

7αναῖ. ι Ρ, 7--10. 

ΟΑΡΌΤ 1. 

Τατῆ ἀϊεθ νἱρῖπι! πιογατὶ Ουγατη σοδρ! (στθοούαστη [εἀ!ϊο, χαΐ, 

Ταίρ᾽ σαι] ἐχρεάιοπειη εξ δάνεγιβ ταρεπι, ΟἸβαγο πὶ ρτορτεᾶϊὶ 

σορεηΐεπι ᾿Δριἀϊθυ5 ἔεγα οὈγαθγαηῖ. ϑ8εὰ ἢϊς πιαχῖπια σ4}}16}- 

ταῖς 1105 τηοίι8 (εἀαῖ, Μιίαπι Ἰσιίαγ, 4ὰ1 ἀθ σοπῇ]1ο Πα] 

ἐχρεάϊοπ5 ἱπίεγγορεπι Ογέατη, Ηἰἴςο σὰπὶ τείροπάπῆει, [ε οοη- 

ἴγα Αθτοσομηδτη απεηάδπι ἄμποετγα, εἴ Δ ρ] Ιοτα ΠῚ ρΘ ἢ αἴ ῥτοπΊῖ- 

Πῆεί, αἱ] οτῖιθ σατη 60 Ρτορτεαι ἀδογενεγαπηΐ. Ρ, 19--27. 

ΘΑ ΒΤ ἵν. 

ὍΡΙ νεηογυηὶ Πῆοϑ5, εχίγεπιδπι “ΟἸ]Ποἰδα αὐτϑεπι, φοάσςπι οἰαῇ!5 Ογτὶ 
ΔΡΡΕΙΠΠ, ϑδυρεγαιῖθ ᾿πάς ρογίῖβ, αυα ἰγδηπίιβ 6 ΟἸΠςϊ4 ἴῃ ὅ5υ- 

Ὀ2 



ΤΕ ΊΡΝΕΟΝ ΟΑΡΙΤΌΜ ΑΒΟΌΜΕΝΤΑ. 

τίατη ἀδίαγ, ρεὺ ϑγυίατη ργοσβάϊξ, Ὁ] σὰπὶ ἄπο ἴοοΙ!, Χοη ᾶ5 οἱ 

Ῥαΐο, οἶαπι δὸ εο ἀϊ εἰ πεπέ, εἰ ᾿ρίε ργογίιθ Βυαμπηδηϊζεῦ ἀθ 1115 

“Ἰοαιεγείαγ, το! φὰὶ Οὐσδθοὶ ει. ϑαυϊταῖϊα σοπηπηοῖ! εο ᾿οπτῖι8 

ΟἿΠῚ 60 ργοσγεάϊπιπίατ, ἴ50᾽1΄᾽ νεπίυτῃ εἴ ὙΠαρίβουτη δὰ Βὰ- 

ΡὨγαΐεπῃ Πίαμη, 101 Οταςῖβ ἰαηάἄθπιὶ ἀρεγαϊῖ, 1{εγ Ταίσερίατη εξ 

δάνεγιβ τερειη, Αυοά εἰ ἱπάϊρπαθαηίαγ, ἰδπηθη ΠΟν15. ΡΓῸ- 

ΠΠ1ΠΠ15 οχοῖίαίϊ ναάο ΒΌΡτγαΐεπιὶ ἰγαηῆεγαπί ; ̓ῃΏ απὸ ΜεποηΪ8 

ο4]]ΠΠ1ἀπηὶ ἔδέϊαπι, 4] Ἔχει ρίο ρτοίεταῖ, ποϊδίασ, Ρ. 27--.34- 

ΓΑΨΌΤΥ. 

Τὰπὶ Ἰυχία ΕῸρὨτγαίεπὶ Ογὐγὰθ [ἴὸγΓ ἔδοϊί, εἰ ραἤππιὶ ηυϊάεπὶ ΠΟ 
ἤπε τηᾶρτᾶ νἱϑὲ ἀϊΠου]ίαίε οἱ )υπηοπίοταπι ἄγασε οὐ ρϑῦᾺ}} 1π- 

. ΟΡ' πὶ, ἄοπες νεπεγαηΐ ἴῃ τερίοπεπὶ ὄχαάνογίαπι ΟΠαγπηδηάδπη 

Πίατη, πάς Πυπηῖπα αἰγὶ θ5 {γα]εζϊο σοπηπηεαίιι8 σοπηρογίαγαπί. 

Ῥεγιου]οία Γεἀϊτϊο ἰηΐογ (στϑθοοβ ογιίαγ, 4ὰϊ τη εο {ππΐ, αἱ 6 1ρ- 

ἴο5. πη ναΪ ποεῖ θ5 σοῃδοϊαπί : [64 ρσγανμππια ΟΥτὶ ογαίϊο 

τηοία5 ΔΠΙΓΩΟΤΓ (εἀαί, . Ρ, 34-42. 

Ο-ΑΥΒΙΕΣΈΕΊΨΙ. 

Οτοπίεβ, Ῥεγίαγια πη ποθ᾿ τη 18, αἱ 14ΠπΠὶ 18 συπὶ ΟΥτο ἴῃ ρυάᾶ- 
τἰάγη τεάϊεγαῖ, [γί απὶ ἀςῆσογο δα ταροηὶ σοπδίαγ : (εξ [πῆ4115 

Ῥτοάιεἰ5 σοπηργεμεηάιτατ, εἰ [το]ετῖβ σοηνίδϊα8 ἄς {δπίεπίϊα 

ΟἸεάτοΙ εἴ Δ]1οσα πη ΟΔΡ1{15 ἀδπηπαΐῃϑ ἃ πηβάϊο 1Ο] ΠΠ ἩῸΓ, 

Ῥ, 42--46. 

ΟΑΡΟ ΨΗ,: 

Ογτὺβ μοῦ Βα] πὶ δ]! αυδηΐαπι ρτγορτειθ. σαπὶ τερεπὶ ροίετι- 

ἄϊε αῇοτε Γαἰρισαγεῖασ, πλεάϊα ποέϊε οορὶδ8 ᾿αὔἶται εἰ ᾿πῆγαϊ, οἱ 

Οτϑοῖβ ργθηηα Ῥγομπ 1 τηαρϊῆςα. [Ιηἄς δοῖς [ηΠγαέϊα ῥτο- 
Βτεῆυβ ἀρεταί ἐοἤαπὶ ἃ τερα ἀμπέϊαπι, εἰ ορίπαηϑ, τερεπὶ ρὰ- 

ΘΠ Δη4Ὶ σοηἤ] πὶ 8] εο"8, ἴον ἔδοις περ]! σεπία8. Ρ, 46---52. 

ΟΑΙΡΌΟΨΗΙ: 

Ταπάεπλ Ῥτοοίευ ΟΡ ΠΙ ΟΠ πὶ Αὐίαχεῦχοθ σα ΠῚ δχογοῖξιι Ἔρτορῖα ἴΠ- 
Πγαξῖο ἀρρτορίπαυαί. Ογτγὰβ ἰρίίαν εἰ Οτῶοὶ ἱτεριἀδηξ, εἴ, πα 
ΤΠ ΡαΓΑΓΪ ΟΡΡΥΙ Πα πίαγ, οαἰθυ! τοῦ ἀγπηα Ἔχραάϊαπί δοϊειηαὰς ἰπ- 
ἤγασπί. Οὐαὶ, 41 ἀεχίογαγη ΟὈΕποπὶ σοῦπὰ Ἰαχία ΕΠΡΉγα- 
ἴεπ1, πίη] Ρτίπηο ἱπηρεῖαι ἔδο 116 Ῥαγθαᾶτοβ ΠῚ ορροῆίοβ ἱπ ἔα- 



ΘΟΑΡΙΤΌΜ ΔἈΚΟΌΜΕΝΤΑ. χχὶ 

ϑΆ1) ΠΟΠΊρΟΙ]πι. ΟΥγτὰβ ρϑοῖβ Πιραίιδ ἀΠ11018. Ρ τοίου σοΐαγοϑ 

Βα ΕἸ 5. ἄππι σαρίάϊι5. ρυσπαῖ, τερεῦιααα ἰρίαπι ρείξ, ἱπίοτῇ- 

οἰΐωτ, Ρ, 53-π-:ᾶιτ. 

ΟΥΡΟΌΣΤ ἼἸΣ. 

Ογτὶ Ἰδάς8, Ρ, 61---68, 

ΟΑΤΟΤΙΟΣ, 

Αὐἴδατη ἔαρίοηίεπι ἄππὶ Ραγαῦ Ατίαχεγχεβ, ρου Ογτὶ 

οαἤϊτιβ οἱ δα αἰγιριῖ : ἀπάς, σΟ] Θἐ}185. σορ118 ἀϊρεγῇβ, τϑάϊς σοπ- 

{τὰ Οὐάοοβ ἴπ ἴμο σοῦπὰ νἱέϊογεβ. ϑεά Οὐθθοὶ εὰπὶ τυγίαθ ἴπ 

ἔαρατῃ νετίμηΐ, ἃς ἀειπάς ἴῃ οαἴἶτα πᾶ, Τοσαρεγαί 8 γε ιι5 81111- 

ἢ.5, τεάδιπί, Ῥ. 68----75. 

-το τοῖρυ-...-.- 

ΓΙΒΕᾺΒ Π.. 

ΟᾺΡΌΤ "ἢ 
Οὐαὶ σεγίϊοτοβ ἄππί ἄς πιοτία ΟΥτὶ εἰ ἀθ Ατίρὶ σοηῇ]ϊο γανεγίεπαϊ 

ἴῃ Ἰοπίδπι. Επιπὶ ΟἸδαιοῃιι8. τονοοᾶτε πάεΐ, εἴχὰς ῥγοπλτ 

ἱπιρογίατη Ῥεγίαταπι. Ατίαχεγχεβ Ἰαδεῖ Οὐστθθοοβ ργίπιο δγπᾶ 

ἴγαάεγεο, ἀεϊηάθ, ἢ ἰοοο πιαποαηΐ, 115 οἴξσγι ἱπάποῖδϑ; Ππ δῦϊ6- 

τιηΐ, ὈΕ]]ὰπὶ πηϊηαῖαγ, Οὐαὶ ]εραίοβ σατὴ τγείρομίο ἔοτι! ἀϊπηῖῖ- 

ἰαηῖ. ἵν᾿ δὲ Ρ, γγ---ϑ5. 

ΟΙΑ ΒΗ ΤῊ» 

Δὰ Ατίεαπι διοεδηΐοπι, αὶ οὈ]δίιπη Ῥεγίβτα τη ἱπηρεγί πὶ ταπι- 

ταῖ, τοὶ ἀρεπηΐ, εἰ ἔθάσγε στιΐε πιο σοπίαϊδηΐ ἄς τεάϊζα. 

Τὰς οτία ρτγοΐεξει [ἃ νείρεγαηι νἱοὶδ Βα υ!ομΪδΒ ἀΡΡτορίη- 

απδηΐ, εἴ σΕΥΓ18. 1Π6}16}15. ᾿πίο] ΠΠσαπί, οαἴτα τορία π΄ Ρτορίπαπο 

εἴς, ΟἸδαγοῃυ8 ῥτυάεηίεῦ τἰᾳ ἄμποιϊξ δχεγοϊα πη, αἱ σοτγαπηεῃ 

πεαῖθ σα ρεῖα νι ἀδαΐασ πεαὰα {{πλετὸ. 801]. οσοϊάεπία ἴῃ νἱσῸ5 

ἃ τερε αἰγερίοβ ρεγνθηϊαπί : ἈΌΪ οὐΠῈ ρεγποξϊαγοηϊ ΠῸπ Ὀὲπα 

σοτηροίτι, Ραηίοιι8 ἴΘΓΓΟΥ ἰηναῆϊ τη 165, 401 Π4}}Π1 40 ΟἸεατγο ἢ 

ΠΟΠΠΠο {εἀαίαγ, Ρ, 8ὃ5---οο. 

ΟἈ ΡΟΣ ΠΙ 

Ἀεχ Οτοογατ ἱπορίηο δἀνεηΐα ρογίεγγι[ 8. πλ 1 {1 Ἰεραῖοβ ἄς [05- 

ἄετε, Οὕὐῶθοὶ εἴ ἰηρεημπε εἴ ἐγ εγ τείροπάδηϊ, ρτοϊϊο ροῖῖι5 
2 



ΧΧῚΪ ΟΑΡΙΤΌΜ ΑΚΟΌΜΕΝΤΑ. 

ορὰβ εἶξε, αυϊα ποη Βαδεαπῖ, ἀπάς ργαηάεαπί, ερῖβ. ἐΓρῸ 

7υῆι, ἄππιὶ ἔκβάϊιβ ξαοϊαπίῖ, ἀποιπίαῦ ἴπ νίσοβ δὰ οοπηπηεδίαπῃ 

᾿ σορίοίοθ. Ττάἄαο ροήϊ τι! τὰν ἃ τερε ΤΙΠΆρΠοτης8, 4] εχ 1}}} 

απφταῖ, σὰγ ἀγπα τα]εγιηΐ δἀνεγίαβ τεροπλ. ΟἸδβαγοῃαβ. σαπαϊάε 

εἴ εχ νεῖο τείροπάει, Τιϊαρῃεγπεβ ουτη τείροηίαπι δὰ τερετῃ 

ἀεια ει, ἐτἰάσο ροίδ Π18. σοπα!οπῖθ5 ἴάπ5. ἔδει, αὐ Ῥεγίδε 

ἤπε ἄοϊο πηαῖΐο τξοοβ ἴῃ ραίγιαπη ἀεάμποαπί σοπηπηοαϊα πη ας 

Γαρρεάϊίεηῖ ; τοὶ ἤπε νἱ σοπηπχεαῖαπι γ6] επηδηΐ, νεὶ ἤπε 

ἀρτογαηι ναϊϊαϊιοπα ᾿ρῇ {ππγάᾶπῖ. Ρ. οΙ-98. 

ΟΑΡΟΈ Ἐν. 

θυ ατεοὶ ΤΙΠΔΡΠεγπεῖη, αὐἱ ἀθ τεῦυβ [15 δὰ τερεῖῃ ῥτοίβέϊυς 

εγαῖ, εχίρεῤϊαπί, Ατίδυβ 115. 81 Πυρεέϊζυ8. ΘαμηοῦτεπΊ οὰτὴ 

τρίς Τιαρἤῆεγηεβ, ἄχ {{᾿|ΠῸγῖ8, σὰ πῇ σΟρ118 {18 νεηηἼεῖ, πε πὶ 

ΠΟ ΤηΔΡ18 Πάππ) εἴτε Γαἰρισατεπίαγ, στεοὶ (βογήπι εἰ ἰἴεῦ ἔδοεγε 

εἰ οαἴτα τηεῖαγὶ ςορεταπί. [είοτγιθιαγ ᾿ἰὲγ ἱπάς ἃ Μεάϊα 

ΤΊΤΟ ΠΟῚ Ῥτοουὶ ἃ Βαῦγϊομῃε : ἴπ αυο Ρετγίαγαπι ἰσηανία εἰ ἤξϊοα 

᾿ηΠάϊε ποϊαπίυτ, εἰ ἔγαϊτι τερὶβ ἱρία ἔρεεὶς πηι! 4 1πΠ15 Οτοθοο- 

ΤᾺΠῚ 1Π]1ΟΙ ΓῺΓ ἴΘΥΓΟΓ, Ρ, οῦ---τοῦ, 

σΑΡυ τ Υ. 

(υπὶ εχεγοϊῖα5. ἐπ ἀσατη δὰ Ζαραίμπτη ἀπηπ6πηῚ οοπή πεῖ, αἴσχυς 

εἰϊατηπὰπὶ Ρεγίαγιιπθ ἢΔε8 Οτεςοῖβ εἤςξς {ἱρεέϊα, ΟἸεαγομι8. ἴῃ 

οοἸ]οααῖϊο οὑπὶ ΤΠΔρΡΏσγης ἐρτερία οταίϊϊοηθ ορεγὰπὶ ἀδάϊξ, αἱ 

εατῃ τερυ8 (τοοτγαμι ςοποι]ατεῖ. Ηαῖς ΤἸΠΔρΠογπεβ8 μυτηδηϊ- 

ἴεγ τείροπαϊ, 1[14΄ αὐ ΟἸεδτοῆυ8. ε͵ὰ8 οτγαίίοης ρεγπιοΐῃ8. ΘΌΤΩ 

απδίμογ 8115 ργφῖογιθιιβ εἴ υἱρῖπιὶ Ἰοομαρὶβ δὰ δαπὶ ες σοηξεγγεί 

εο Ἑςοηῇ]ϊο, αἴ ἴῃ 608 δηϊπηδάνεγίογεηΐ, αἱ ἔα] 5 οτι μη! θυ5 ἴπ- 

ἴεγ 605 οἀϊιιπὶ ἐχοϊΐαγε Πυάεγεπὶ, (Οστεοογαπι ργδίογίιιθ σοτη- 

ΡΙΕΠεηἢ5 εἰ Ἰοοῃαρὶβ το αυϊαας, φαὶ οαπὶ 118 γεπογαπί, ἔγαοῖ- 

ἀαἴ15, Ασίδοαϑ συτὴ 8118 δά οαἴἶτγα γασοογατη νϑηϊΐ, εἴ νεγθὶς τὰ- 

Εὶ8. Ροίοϊξ, αὐ ἀγπια ἰγαάδηϊ : ομἱ ΟἸδαποῦ 1α1ἴὰ ἱπάϊρπαίίοης 
ἙΠοπηπηοΐα8 ξεγοοϊεγ τεροηδεῖ. Ρ, τογ---ατό. 

ΟΑΡΠΕΤ ΥἹ. 

ΡῬιαίοτγατη αυΐπαπε ἰηςεγεπιίογιτη ἀθίοτ δἰταγ ἱπρεπίαπι ; εἰ ρ]υτὶ- 
Ὀὰ8. αιϊάςπι ΟἸεατοῆιβ αὶ θ6}}} ἴάπιὶ ρεγίίαβ. αυᾶπὶ Ππυάϊοίαϑ ; 
Ρτγοχεηυ8, αἴ ᾿τηρεγαΐου ΠἰΠ115 ἰθη5 εἴ ἔλο1}15; Μεπο δαΐεπι, αἱ 
ἤοπηο σεϊεγαῖς ρεγβάως εἰ μεῆηηγος τηεπῖϊβ, φαΐ Ἰυοτὶ σαρίαπαὶ 



ΟΑΡΙΤΌΜ ἈἈΚΟΌΜΕΝΈΤΑ. χχὶὶὶ 
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υιάϊο τγρΗ πιὰ ψυδεαας εἴ σοπηταϊετγεὶ εἰ ραϊεγείασ, ἘἈο]αα 
ἄυο Αρὶδϑβ εἰ ϑοογαῖςβ πλϊπῈ8 ᾿ΠΠρΉς5. Ρ, 116---τ26. 

ΠΙΒΕἊᾺ ΠῚ. 

ΘΟΑΡΌΤ Ι. 
Οὐπὶ Οτδοὶ τεῦιβ {15 ἀΠΠἀεηῖς8 ἴῃ {ππληλο τποούοσα ἰογρεγεηΐ, 

Χεπορθοπ Ργοχεπὶ Ἰοομαροβ δὰ νἱγίαϊθπι δχοϊίασε οοριῖ. ΑΡοϊ- 

Ἰοπιάεβ ἔὰσρὶ ἤσροτε Χοπορμοπί 8 ογαίϊοηὶ τεραρταῖΐ, οὐ εατη- 

46 τεπὶ ἰοςο πχοῖυβϑ δριρίίασ. (Οεἴεγὶ ἄσοεβ {πρεγ!ε8 ΟΠ Π ΕΘ 

οοηνεηϊυπὶ : 4πὸ8 Χεποόρμοη τηδίςσα!α ογαϊϊοπε πογίδίαγ, αἱ ἸΡΗ͂ 

ἤηξ Ῥοπο δηΐπιο, εἴ τ} πὶ δηΐπηοβ. σοηβγηηεηΐ, δἴαιις ΠΟΥῚ8 

ἀποιθα8 σοηἸ α{18. ΠῚ Π1] Ρῥτοιεγηηἀπί, φαοᾶ δα δΒοίαπι νἱπὶ 

οἴ 1πΠ] τ πὶ ρτορυ]] Ἀπάδτῃ ρεγιπεαί. ἘἾῈ5 1επίεπίϊα δ οτηηϊ- 

θὰ8 Ρτοραΐα πουὶ {{α11πὶ ἄἀιισεβ ογεδηίατ, Ρ, 127---130. 

ΟΑΛΡυΟΤῚΊΊ. 

Οοποίοπε 101} τῇ δἀνοσαῖα ΟΒΙΓΠΟΡἢ 18 εἰ ΟἸεαποῦ Ὀγανῖίεγ, π1}}- 

[18 δῖε πὶ νογῦ]8 Χεπορἤοη δὰ ἔογίεγ Ραρπδηάαπ) εο5 Βογία- 

ἴυτ, οἤεπάϊζαις ρτίπιο, απ ἴρε ἔγεϊ! νἱέϊογιατα εχίρεξϊατε ροί- 
ἤπὶ : ἀεϊπάς τεΐζαϊδί, χα συ] ἰρίαπη ἀπίτηττι {Ο]]Π]οΙἴὰτῇ Βαασα 

Ροΐπηϊ : ἴχτπη, φαϊὰ ρτιπηππὶ ἔδοϊεπάμπτα ἢἰ, οἴεηάτ, πιαχὶπιδβαια 

ἄμποεβ δὰ ἀΠΠρεπίϊ4π1), τη 1}1{ε8 δα πιοάείζιαμη εἐχοιϊίαῖ, Ἐ]ὰ5 οτὰ- 

τίοπα σοπηρτοθαῖΐα τηοηἶγαὶ σαι! πε π] ἀρ Π.1Π18 ἀποεπάϊ εἴ ἄπιοα8 

ΠΏΡ]18 ἀρ ῖη15 ραγίϊθ5 αἤΠρηαί. Ρ, 139--1 50. 

οΑα, 11, 

Αἀ Οτξοοβ )4πὶ 714π| ργοίεξζυτοβ δάνεηιε ΜΙ τ αίεβ αυδῇ 4πὶ1- 

Οα8 5 40] ἴδηθη Οτγδοῖὶβ αἰ {αἰρεέξϊιβ : εχ αὰο οὐπὶ ἴαρε εἴξεπὶ 

ἀεςερίϊ, ἀδοεγπαπῖ, παπαπᾶτη, σπδτηάϊα πὶ ἴῃ Ποίοο, Ρϑοεπὶ 
δαΐ ἱπάυοϊαϑ οὰΠῈ τερα ἰπῖτε. απ Ζαραίατη ἀπιπεπὶ ἰγα)εοῖί- 

(επί, 1Ιάδεη Μιτιἀδίεβ εο8 τὰ νεχαΐ, υἱ ᾿πάθ Χεπορῃοη πίε]]1- 

Βετεῖ, Γαπαϊτοτίθα5 εἴ ἘΠ Ρὰ5 ορυβ εξ : χα] ε)8 σΟΠΠ]1ο 114- 

τὰ ἱπηπτασηΐατγ, Ρ, 150--οῷ 5 5" 

ΑΕΗ. 

Ῥοϊτιάϊς Μιιηγιάαῖεβ ὕσθοοβ τυσ5 ᾿πίεοπίαβ ἕδος. τερεὶ!ἰΐωτ, 
᾿ς Ἴπάς δὰ Τὶ ρστὶπὶ ἀιηηεπι ρεγυεπϊαπίῖ, Τυπὶ ἃ 1ματΠ Ρῥτοΐεδιι 

Ὀ4 



ΧΧΙΥ͂ ΟΑΡΙΤΌΜ ΑΚΟΌΜΕΝΤΑ. 

Μείρι]4 ταΐο οαὔτα ροπαπί. Ηϊης ΤΙΠαρἤθγπεβ τρίς ουπὴ ἴκ 

σεπῖῖθυθ. σΟρ 8 εο5 δἀογιίατ, {εἀ ἐγυτα. Οὐδοὶ αὰο ἰαϊτυ5 

Ῥτοςεδετγεπί, ποι α5. ̓ πίεα θη! ρυι8. τα ΟΠ 6 ΠῚ ἈΡΤΩΙΠΙ8 τημίδηΐ, 

Ηδς ταϊϊοπθ Ρεὺῦ συδίμογ ἀϊε8 [{{πετὰ δέϊο, χαϊπίο, οὰπῇ ΡεΓ 

ς01165 νἱα ἀυςεγεῖ, ργαν!εῦ ἀγρεηίαγ δΌ Ποίιραβ, ἄοπεο νἱοοῦ 

ηυοίάαπι οσσπρατεπῖ. [πᾶς αυδτίο ἀϊε ῥτοίβεϊ: πιοχ οὐ δο- 

Πιαπὶ ἱπηρεΐατη ἴῃ 8] 1} πὶ {6 σοΠ]Ἰο απ νἱσαπὶ : εχ αὺ0 ρΡοῆ Πο- 

ἥϊαπι ἀποεῖιπι (ἃ νείρεγαπι ῥτγοίεέξει ἰδπίαπι 1{1ΠπῸ6Ὶ18 οοπῆ- 

οἰπηῖ, αἱ Ποίϊεβ φυάτίο ἀδηααπιὶ 416 ἱρίοβ αἰεχυαπίωγ : ααϊ σα πὶ 

ΠΟ]]δτὰ Ρεγ Δηρ 145 ἰγαπίειπάσπι σερ!επί, ἃ Χεπορμοηίε ᾿ηάς 

ἀε)ϊοιαπίατ, Ρ, 155---ατόδ. 

ΟἈΑΡΌΞΕΝΙ: 

Οτοὶ αὐ ἴῃ σηρατη ἀείςεηδεγιηΐ, τυγίαθ ἀρραγεπίὶ Ῥαγθατὶ, εἴ 
αυοίάαμπι (ὐτϑθοοῦι πὶ ρτοβ 88 ἀρεηΐεβ οσοϊάαηΐϊ εἰ γἱοο8 ἱποῖρίαπηΐ 

ἰησοηάετο, Τιρτιάβ εἴ τηοητθὰ8 Οαγάποπογιπὶ οἰδαῇ σοηἤα]- 

ἴδηὶ ἀθ ᾿ἰΐπεγε. (ΟὐπΠ]ο ἈΠΟΔΙΙ ου)υίάαπι ἄε ροηΐε εχ αἰτγιθυ9 

ἰλοϊεπάο τερυάϊαίο, ροῆτιαϊαε {ἰηθγὰ ρδ ]]ὰ πὶ τεῖτο ἐδέϊο, εἰ 

εχ οἂρίϊν!5. ἀΠ]Π]ρΈπίογ ταρὶ οη απ αἰγοιτη]εέϊαγα πὶ παίαγα ἐχρὶο- 

ταῖα, ἀδοεσπιπί ρεὲῦ Οδγάμομογαπ τηοηΐε8 ἔδοεσε [{εγ, 

Ρ, 1τ68---ἰ 72. 

ΓΙΒΕᾺΒ Ιγ. 

ΟΑΥΤΙ ΣΝ 1: 

ῬΑΆ]]ο δῖε Ἰάσεπη ἤπεβ Οδγάμπομογαπι ἱηστοί Οτεοὶ μῥγίτηο εἰ 4]- 
ἴεγο ἀϊε δ μοῆιθυβ, [εγίϊο ἃ τεπηρείαϊς ἤτπη] στανὶ νεχδηιῃτγ : 

αὔο ἀϊἸε ουπὶ {10 νεἤρεγατη δά Ἰοομπὶ ἀγάπη νεηϊῆἔξδηϊ ἃ Ὀαγ- 

Ὀδγ18 Ρεηα8 οὈίεπιπ), 6 ἀπμοθυ8 σαρίϊνῖ8, αἱ Γερίοπεβ ποῖϊς ἀε- 

Ὀεγεπΐ, αυξγαηΐ 48 4|14 νἱα, εογτυτηχιια ὩΠῸπὶ ἰηρεέϊαηϊε δἰΐετο 

ἰγυοϊάδηΐ, 40 ἰογγι 5 18, αἱ ταὶ έϊα8. αγαῖ, ρεῦ δηΐγαξζαπι εοξ 
ΠΟΠλΠΠΟαΟ. {Π|ποτα 16 ἀπέϊαγατη ῥτοπλτ, Ρ, 175-182. 

ΟΣ ΡΌΓΙ͂ 

ΠΟ ᾿π᾿πετῖβ ἄτιος (0 ποξζεπι ἄπο πλ}}}18 {εἸςέζογατη δὰ ζαριιπὶ οο- 

σαραπάμτπῃ ταϊττὰπῖγ, ΗΝ Ὀαγθαγοβ πηᾶπὸ ΟΡΡτγεῖοβ ἔμραπίὶ εἰ 

Δἀίςεπάεπάϊ! οορίαπι ἔμοϊαπι σοίετγὶβ σὰπὶ ΟὨϊτ Όρμο᾽ Θταοῖβ. 
ΣΧοπορμοπ οὰπὶ ἱπηρεάϊπηεπιϊς ρεῦ ΠΠΠατῃ δηΐταόζατη, [ἐφαϊτατ : 



ΟΑΡΙΤῸΌΜ ΔΑἈΚΟΌΜΕΝΤΑ, ΧΧΥ 

ΠΟΠ ἰδπΊῈπ ἢπε οἶδάς ίξ ἱπάς Ἂἐπιεγριῖ. Ῥοϊεγιάϊθ δἰ ϊδπὶ οὐμπὴ 

ἰοῦ ΡῈσ πηοπίββ πηᾶρηο ἰάθοτα ἔοι! Πδπί, ΠΟΙ θιι.5 στανιῖοῦ ὑγρθη- 

Εἰθὰ5. ἰαπάεπῃ (σαρίίς 1]. {εϑϊ, 1, 2.) ἴπ νίοοβ οαιηρείγεβ δά 

Οεηίγίϊεπι ἀπηπθπὶ ρεγυεηϊπηΐ, εἰ ροίξ (ερίεπι ἀϊθγαπι τη ] 148 

ἄπ]οὶ ἐγαηίαγ φαϊεῖο. Ρ, 182--τ-οῖρι. 

ΘΟΑΡΌ ΤΠ ΒΕΌΤ, 9. εἰ [εα6. 

Νονε αἰ Πουϊαίεβ εἰ (Ο]]ΠἸοϊτμἀϊηε5, Νίαιη ἰσαηπίαπι ΠῸ ΠῚ1Π|8 {τὶ 

ἱπηρεάϊγε νἱἀεδαπίαγ; ἰρίᾳ νἱβ εἴ δἰ 40 αἰνεὶ, Ὀδγραγόσαπη 

τη] Εἰ ἀ0 ἴῃ τῖρα Ὁ] ετίοσϊ, οἱ [614 Οδγάποπογιτη ἃ ἰεγρο. ϑεά 

ς Χεπορῃοητ8β ἰΟπηηϊο Πυδῇ νἱποι}15 Το] αΐα8. Ἔχογοιῖα5. νδάο 

ἴγαπῆξ : ἴῃ αυο οΔ11144 ΧΕΠΟΡΠΟΠΙΙ5 ταῖϊο 1Ππ ΡΓΙΠ118 νδ] α]ῖ, 

Ῥ, 101--ιρο. 

ΟΑΡΌΓΤΟΙΥ, 

[πᾶς Ατπιθηϊδηη ἱηρτα!, Γὰρεγαῖ!8 ᾿ΓΊΡτΙ8. ἔοπτθυ58 Ρεγνεπιαπί δά 

Τε]οθοαπὶ ΔΠΊΠ6ΠῚ, ἴῃ ΔΙΠΊΘΠπΙαπὶ οςσοϊαδηΐαϊθπη. [Ι0ὲ οσαπὶ Τὸ- 

τ α:ο τερίοη 8 ἴγαρα, αἱ] ρείϊεταῖ ᾿ρίε, ἱπάποιαβ ἔδοϊαπί, ϑ8εά 

ΠΙΠ1]Ο πλΐπιι8 ΠοπΊΟ {ἰαϊῖτη ΤΘααϊτ τ σατη τ }{18 ΘΟΡ 5 εἴ ᾿πΠ41ᾶς 

ἤγαϊε, Ρ, 1τ9ρ9---2ο 5. 

ΟΑΡΤΥΥ.: 

Θυιᾶτε νἱς 5 τε 1ξ}15 σοραπίαγ ΤῸ ἀϊο ρεγποέζαγε εἰ ἢἶν!8. ἱπρθηῖ]8 

ἱποομητηοάα ἴοϊεγαταε. ΤΠ ΡῈΓ ]χαοί ἀ168 {ππηπηλατῃ 14] {15 

ἀϊ(ογι πηεη δἄεαπὶ ΟὉ Υἱπὶ ἔγιρΌΓΙ8, Πῖν 15. δ Εἰς! 6 Π1, ἂς πεςοίῃ- 

ταΐεπι ἰηθάϊεο, ΒΟ] θι5. ̓ ἱπίδαιαπιθαβ, Ταπάεδπι 'π νίοοβ οπιπὶ- 

Ῥιι5 ΠΟΡΙ15 τείεσίοβ ρεγνεηϊπηῖ, ἈΡῚ ΡοΓ 4168 “ερίεπη ἰδπΐα γἱναπίὶ 

εἴ σογροῖᾷ ἐρτερὶβ ουγαηῖ, Ρ, 205--- 215. 

ΟΑΡΙ ΥἹ, 

[πάς ῥτοξεέϊοβ ἀιιχ νἱε ἰτιάυσο ροῖξ ἀδίετι, ἰάψιθ. οα]ρα ΟὨϊτο- 

Ρἢϊ. Ετροὸ ἤπε ἄποε οὈετγγαπίεβ Τδριϊτηο ἴδπηάεπ) ἀϊε ρεγνεπίαπὶ 

δἀ Ῥῃαῆπ διηπεπι. [ἴ7πάς Ὀιάμὶ [{ἰπετὲ σοηξεέϊο ἀρργορπηιδηῖ 

τηοηῃίϊθα9, 4805 ΟΠ ΑΙγ 65, ἽΔοςΠΙ εἰ Ρῃδῆαπὶ οὈΠάεηϊ, 

Ρ, 21 5-τ--221, 

ΘΑ Χι 

Ῥὲγ ὙἼδοςῃοβ φῬτοίεξιι οδήθ!]ὰπὶ ἐχραρπαηΐ εἰ τηᾶρπα Ρδβοογαπὶ 

τα αἰ ττυἀϊπ6 ρος απίιγ, ααϊθιβ {0115 δἰαηίαγ, ἀπ πὶ ΡΕῈΓ ἀρτιιπὶ 

ΟΠ ΑΙΥ θα πΊ, ΡΟρΡᾺΪ: ἐογι ταὶ Ἂς ἔθγοο πη}, ργοσεάμης. Ηδτ- 



χχυϊ ΟΑΡΙΤΌΜ ΑΚΟΘΌΜΕΝΈΑ. 

Ρδίο αιηῆς [πρεγαίο ρεῦ ϑογίπίποβ ᾿ΐεγ ἔδοϊαπΐ, εἰ ἱπάς ἃ 4υϊηίο 

ἀϊε. οσοτητηεαΐαμη οοπηροτίδπε, [δου Οὐὑγθθοὶβ ἴογ8 δττιἀεζ, 
Νίαπι ουπὶ Ἢ ϑουίῃ!πη18 ῥγοΐεξιι τη ηΐαπΊ, ἈΓΌΕ ΠῚ ΤηΔΡΉ Δ ΠῚ εἰ 

ςορίοίαιη, νεπιεπε, ρτοεόζαβ 1118 ἀρτὶ, ΠοΙἘἰ5. ΠΠΙΕΙ ΠῚ ΡΟΡΆΪΙ, 

ΡΕΓ 4ποῖὴ νία ἀυςεθαίΐ, ἱροπίς 1115. ἀποεπῃ {{1πεγὶ8 πε, 4αϊ, 

αΐ Ρῥγοχγηϊεγαῖ, φαϊηΐο ἀϊς 111085 ἴῃ Τεομεπὰ τηοπίεπι ρεγάποϊξ, 6 

αὕο τητηᾶ οπηηϊατη ἰφοῖτ{14 εἰ ΤηΔρΡῊ 15. ΟἸατηΟΥθ.8 τηᾶγα ῬΓῸ- 

ἰρεέϊαπί, [01 πιᾶρηαπὶ ἰαρίάυτη ἰὰπη.] ΠῚ, αυϑή ἰγορθεαπι, 
οοηρθγαηΐ εἴ ἀμπσοτα ᾿πο 6 ΠῚ15 Πα ΠοσΙ Ὀ.18 ΟΥΠα απ τα πλ! {π|πέ, 

Ῥ, 222--220. 

ΟΑΡΌΥΤΙΗΝ 

Αρτο Μδογοηαπηι, αϊραίςσιιπι ξο 8 δοιπηΐ, ᾿ηἰτα εχ 85 ρεσᾶ- 

5ταῖο, δα (ὐο]οπογὰπι πποηΐϊε8 δἀνεπιιηΐ, ἘΌῚ θαγθατοβ ἱπῆγαέϊοβ 

οἴεπάυπι. Η15 δοῖε νἱέϊι5 εἴ ἔμρίῖβ 1π νίσοβ οοριοίοβ ἀείσεπ- 
ἄυσηῖ, [πᾶς Ὀιίάυο ροῆ ἰάπάεπὶ δὰ τῆᾶγε εἴ Τταρεζαπίοπι τγ- 

Ὀεπγ Οταοογυτῃ ἀείςεπάσπι, Ηϊς ἱπίγα τσ πία ἀϊθγαπι ἤραίϊιπα 
εχ ΟΟἱοδογιπι ἀρτο ργϑεάδϑθ ἀραπηῖ, [Δογ8 ἐδοϊ Πα 15 νοΐ οἱ πὶ 

πυπουραία 4115 οἰ ναηΐ, οἱ 405 σὙΠΊΠΙΟΟΒ σεἰςγαπί, 

Ρ. 229--.-.228. 

ΠΙΒΕᾺΑ Υ. 

ΘΑ Ν . 

Οὐπὶ ΠοΠΕΙ ΠἜἼεπὶ πιδτιτἰπιο [{ἰπαγὲ αἰὶ, ΟὨἰ ΟΡ μὰ5. δὰ πᾶνες 
ζΟΠααΙγεπ45 τη! Ἰὰτ, ἘεΙ]15 τερὰ8 ργαάεπηίεγ ρῥγοίριοϊς Χε- 
ὨΟΡΒΟΠ, ουγαΐαπε, αἵ εἰ 41 πανίπτη ΠαΡεδηΐ εἴ νἱα8 πηπηϊίαβ, ἢ 
τεγτείἔγε ἰΐεν οἴει σοπιϊππαπάμπι, Ηΐπο δὰ πανὶρία ἀεάιοεπάα 
τλἱτεταγ Τλεχῖρραβ Γδοεἀοοτποηΐμβ, (ἃ σὰπὶ πᾶνε δαξβαρίς : οοη- 
ἰγὰ Ροϊγογαῖεϑ ΑἸ επίεπῇβ ἤάεπι ρτοῖαί. Ρ. 239--Ξ.244. 

ΟΑΡΌΣΤ. ΤΠ, 

ἰπίεγεα δά. ξοπιπιεαίι πὶ σοπιρᾶταπάμπι ΤΥΑρεΖιπε 18 ἀαοοπεδυθ 
Ρᾶτ5 αἰ πη! ἴα οορίαγαπι εχὶς δάνεγίιβ Πγῖ]45, ρεπίεπι θ6] ΠΟ ΠΠ- 
τηᾶτη. ΗἸ (86 τεοερεγαηΐ δὰ υγθείη να]άς πιχπίΐδηι : δά απδηὰ 
ΡΤΟΡΤΕΙ͂Ι Οταοὶ, δἰ πηαχὶ πλῖβ οὐτῃ αἰ α] ατίθβ, ἰάπιεη τέπι 
[ε]Ἰοἰτοτ σογαηΐ, εἴ ροίζετο ἀϊε (α]νὶ ἱπ οαἴἶτα τοἀειπηΐ. 

Ῥι 244---μ2 41. 



ΟΑΡΙΤΌΜ ΛΚΑΟΌΜΕΝΤΑ. ΧΧΥΪῚ 

ΟΑΡΟΈ 1. 

Οὐ δυΐεπι ΟΠ ΙΓ ΠΌΡὮΙ τεάϊτ πὶ ΟὉ ἔγαπηεπίὶ ρεπυτίαπὶ ἀϊαῖιι8 
εχίρεξζαγε ποη ροῆεηί, πη 6 ]]επὶ τὰγθαηλ οὐτία τηδγιϊ πιο ἄδνε- 

Ὠυπῖ, ᾿ρΡῇ ρεάεθτι ᾿ἰἰηεῦα ρεγνεηιαης (εγαίμηΐεπη. [ΙΌ] τϑσεῃ- 

ἴεηι ἐχεγοϊϊα πη. τοὶ ρεοαηϊδπ) α σαρίϊν 8 να πα 1{18 τε ἀδέϊαπι 

ἰηΐεγ (δ ρασγι!πίυγ : ἀδοϊ πηᾶτη δαΐεμῃ ρᾶτίεπι, αᾶτὴ Δ ΡΟΙΠηΙ εἰ 

Πίδπε νονεγαηΐ, ᾿ηἴογ (ες ἀμ Πγιθασηΐ ργοίογεβ : “αογαπη Χοπο- 

Ρθοῃ ρΡοΐπτο ἰεπιροτς Ταπᾶπη ἐργερὶ 8. ΠῚΆΠΕΓΙΡα5 αῇβεοιϊ, αἱ 

ἱρίς ῥ᾽ ασιθυβ οἵϊεπα!, Ῥ, 252---.-.257. 

ΟΑΡΟΌ ΣΤ ΙΝ. 

Οὰπι νεηΐαπι εἴξι δὰ ἤπε9 Μοίγποθοογαπι, αὶ Ἰοοῖ5. πιαη 15 ἔγεῖὶ 

Οτϑοοβ ἃ ἰταπῆία Ῥτο;! Ὀετα δυάεηΐ, οὐπὶ 4|1ὰ Μοίγποοογαπι 

βεηΐς δἀνεγίαϑ σοπητηιη68 Ὠοίζε5 ᾿πἰΐαγ ἰοοἰεῖαβ. ΗΙ (οςἸ], 41- 

Ὀαΐσαπη (Ογϑθοὶ ΠΟΉΠᾺ]}1 ἱπηργιάεηΐεγ, ρῥτοάδπάϊ οδαα, [ε σοη- 

Ἰαπχογδηΐ, ρυϊπηαπη οἷαάε αβξϑη] τερε!]απίατ, Ροϊείαϊε δαϊεπὶ 

Χοπορθοη ἰρίξ, οΠΊ ΔΠ1ΠΊΟ5. ΤΠ ὰπὶ σοηβτπλδῆξι, [ὰο5 εἰ Ρᾶγ- 

Ῥάᾶτοβ (οἶα ἱπηγαξῖοβ ἀὰοϊς σοπίτα Ποίϊεβ, εοίψας νἱποῖῖ εἰ ἔπραΐ. 

Θυο ἔδέϊο οαἴἴε}]4 ἄπο τπᾶ οὰπὶ Ὠοπλϊη 5 σομ] θαΓαηἴασ, τὺ, 

οαρυΐ ταρΡῊΪ, ἀϊγιριίυγ, εἴ 4114 ΠΟΠΠ.}14 ἰοσα δαΐ νἱ ἐχρυρπδη- 

ἴὰγ, αὰν ἴῃ βάεπι τεοϊριαπίμσ, 800 ἤπεπὶ {δέξο β τηοῦθ9 

Ρίαπε Ῥαγρατὶ Μοίγποβοογατῃ ἀείογ απίατ. Ρ, 25η---266. 

ΘΟΘΑΡΌΓΥ,. 

Ηϊπο ἀρτυτη ΟΠ ΑΙ Ὀὰπὶ ἰγαηίρτε ἢ νεπί πὶ ἰῃ ἤπεβ ΤΊ Ράγε που πη, 

υϊθαίσυτηῃ ἔςάυβ ἐδοϊαπί, εἰ Ὀϊάπο μοί «ὦ (οίγογα ἀτθετῃ δά- 

γεηϊαπί : ὉὈ1 ρεὲγ 4165 αυϊπαὰδ εἴ αυδάγαρτηϊα σοτη πηογαίὶ σοτη- 

τηεϑΐατη ραγιϊ πη εχ ἢηϊτίπηα Ῥαρῃϊασοηΐα, ραγίϊ πη εχ Ἰρίογιπι 

Οὐοιἰγοτγεπήατη ἀρτὶβ ργϑάδηαο Ὁ] δοχαϊταπί. ϑιπορεπῆμπι ἰε- 

βαῖο ἀε ἱπ) υτία (ΟΟΙγογεπῆθι5. 1ΠΠαΐα ἰαπιεῦε ἀαδγθητὶ οἵ Οσθοῖθ 

(τυ]ϊς τηϊηϊΐαητϊ Χεπορῆοη ρτανιῖεῦ εἰ δυάαδέϊεγ τείροπαεΐ, εἴ 

Δάεο Ἰεραῖοβ δὰ πιϑ]ϊοσγεῖ τηθηΐετ γενοοαΐ, Ρ, χό6---271. 

ΟΑΡΌΤ ΥἹ. 

δε (επιεπῖϊα Ηεςοαίοηυ πὶ, ϑιπορεηήατη ἰεραῖϊ, ἀεσεγηϊζαγ ᾿ἴεγ πιᾶ- 
τι πη τη, 1εὰ ἢδς σοπάϊτίοηε, αἴ ϑιπορεηίεβ δὶ πανίατῃ πηϊῖ- 

ἰαπῖ, ααἰθὰβ ππίνεγιβ Οστοοσαπι Ἔχεγοι[8 ἤτηᾺ] ἰἴογ ᾿ηρστεάϊ 

Ροίπι, Οὐοπῆϊιαπι ΣΧ Επορμοπίϊθ ἀς ἀτθὲ ἰῃ Ροηΐο σοπάθμάδ ἱπι- 



ΧΧΥΙΙ ΟΑΡΙΤΌΜ ΔΙΑΟΑΌΜΕΝΤΑ. 

ρῥβάϊξυν 5:14η1 ναιϑ οα]απιηΐα. [Πογα ΠῚ 4111 ρεῖ σεπίατίοηθϑ οχ- 

Ἔγοῖία! ρεγίμδάετγε νοϊαπί ἀε ἰβά!ρὰ5 ᾿π Ροπῖίο ἥρεπάϊϑβ. 
. Ρ, 271-282. 

ΝΗ. 

Οὐὐα5 οομῇ}1} απέζοῦ οὰπὶ Χεπορῆοπ ἀϊοεγείαγ, ἢἷς ἐρτερία οτᾶ- 
τος [ες ἀείεπαι!ε, [Ιη εδδάθηι οοποίοπε ἀε ογυάθὶ! εἴ πείατιο 

αταοογαπι φαοταπάδπι αέϊο Ἰπου!επία παγγδίϊοηθ Ἔχροηϊξ : ἄς 

4ὰο φιξεγεπάμπι εἰ ἴπ διέζογεβ ἀηἰπιδἀνεγίεπά απ) εξ, ἀς οοπι- 

ΤΌΠΩΙ σοπἤ]ϊο Παϊαμπηί. Ρ, 282----2Σ02. 

ΠΑΡ ΥΗΙ. 

Οὐπὶ εχ ἀδογείο εἰϊδπὶ ῥγδοΐογεβ ᾿ΠΊΡΟΓῚ ΘΕ ΠῚ ται! θη το ἀογεπί, 

Χεπορποηΐεπι ηυοηὰε δοσυίατιπι ΠΟΠΠῺ]}1 ἀς νἱ εἰ ᾿π] γα νεγ- 

Ῥεγιῦυ8 ΠῸϊ 11|ὰῖα, (Οὐοποεδάϊι 16, (6 ᾿πίεγάητα νεγθεσιθιι8 αΠ1ΠῚ, 

1εἀ ἢπε νἱ εἴ ἰῃ]ατία ; Ομ} 15. ΟΥΙ ΠῚ ΠΑ ΙΟΠἾ8. ΠΟΠΊΘΠ ΘΡΤΕΡΊΕ 8 18 

ΔΠΊΟΪ τυ Γ. ' Ῥ, 292---2 99. 

ΟΑΡ, ΙΧ. (γΌμσο 118, ΝἹἿ, ΟΑΡ. 1.) 

ῬΑρῃ]αροπιπὶ ἰεραῖοβ ἀε ρᾷοα τΠΠ[οέόνβ (στο σοηνῖνῖο Ἔχοιριπηΐ, 

εοίχας [4] 411 οη 10 ι18 ἀγπλδί!8. ἴΠ Παγ τα 8 ΠῚ {1 δαπηϊγαιοπ τη δά- 

ἀπουπί. Ροῆετο ἀϊε Ρᾶςβ οὑπὶ 115 ἔδέϊα (οίγοτ!β ἰαπάεπι πη ϊ- 

νεγῇ [ο]ναηΐ, εἰ ργοίρετο νεηίο ἢ δὰ Βδυμηθπεπὶ ϑῖπορεβ ροῦ- 

ἵὰππ| ΔρΡΡε ]αηΐ ; Ὁ] ἀ165 φαΐίπααα τπογαίὶ ἴπ ἀπππὶ Χεαπορῃοη- 

ἴεπὶ ἰοὐ᾽π18 Ἔχεγοϊπι8 ἱτηρεγια τη ἀείεγαπηξ : [εὰ, 110 Ργαάεπίεγ το- 

οααηΐο, {ΠΊΠ|188 τεγαπὶ ργαβοιταγ ΟΠ ΓΠΌρΡτ15 πηοάο τεάυχ, 

Ρ, 20ο0---3900. 

ΟἌΡ, ΣΧ, ΠΟ Τὺ ΟΡ τ. 

[πινετγίαβ ἐχεγοιῖα8 Ἡθγαοίεαπὶ πανίραῖ, [δὲ {ξαϊτίοπε οτία ἐχοῦ- 
οἰτα5 {τ ξατίαπι ἀἰνιἀϊτατ, Ῥαγθ ἀπᾶ, εαηὰς πιαχίπια Καὶ Ατοα- 
ἀμπὶ εἰ Αὐμδογαπι, 4αἱ ΠὈΪ ἀξοθηὶ ῥτθοΐογεβ ογθαηΐ; δἰΐεγα 
ΟΠ ΓΠΌΡὮΙ ; ΧΕΠΟΡΒΟΠΤΙ8 ἰεγίϊα, Ρ, 309-213. 

ΠΙΒΈΕΒΥ.. 

ΓΑΡΙΓΕῚ (σΙσΟ 11. 

Ατοδάςθ ῥγαβάδο ουριἀἸ ἴα Ρῥσὶπιὶ Ρῥτγοβοισαπίατγ, εἴς ἴπ Ροτγίαπι 

Οαἱρεϑ εὰπὶ γεπηξηϊ, ἱπάθ ἐρτοῆ! ΒΙΓΠΥΠΟΒ ορρτϊπιμηὶ εἰ ρῥτῶ- 



ΟΑΡΙΤΌΜ ΑΚΟΌΜΕΝΤΑ, ΥΣΙ͂Σ 

ἄδθ ἀρυιηΐ. ϑεά τηοχ αὖ {Π|Ὰ16π} ἴῃ (0116 ἀποάαπι ΟὈΓοΠΠ ἀς 14- 

Ἰαΐς ρεγιο! απῖαγ, Θιιοά οὰπὶ δυάϊῆεε Χοπορῇοπ, ο4}Π146 ὈᾶΓγ- 

Ὀάᾶτοβ ἴοσγαϊς ποέζυγπ!β ᾿σπὶ θα 5 ἴα, αἰ ΟὈΠάϊοπε ΓαὈ]αἴα ἀϊΠ!ς64ε- 

τεπῖ, Ῥοευιάϊς (α]νυ8 σὰπὶ Ατοδάϊθιι5 νθηϊ δὰ (Δ ]ρε8 Ροτίμπι, 

40 14π| ΟΠ ΓΠΟΡἢ 5 σὰ {ὰ|5 (αἰνὰ5 δάνεπεγαῖ, Ῥ, 315---321, 

ΟΑΡ, Π. (ὕὕΠΘΟ τν. 

Πείοσιρεϊο ρογέυβ σαῖρεθ. [π ἢος ἰοςο παΐυγα ἰᾶπὶ πηιηϊίο τα] 1- 

65 ποϊεθαπί οαἴἶτα ροπείε, πε ἔογτίαε ατρὲ σοπάϊία 101 τες πετθη- 

ἴαγ, εἰ δὰ Πττπ8 ἰγαπίερεγαπε ποέϊοη, οί (ογίιπὶ ἀϊεπ ἀ6- 

σεγπαηΐ, αἴ σαριία]ε ἔοτγεῖ, ἢ 418 ροῆῃδς ἀε ςορ115 ἀγα με πα 15 

τεΐετγε δυάετεῖ. Δα σομπηπηδαίαπη, 410 141 ἰΔρογαραηῖ, Ἷοπ- 

Ῥαγαπάμπι ἐρτϑαϊ οσρίεης 05 εχία ποη δἀάϊσαμί. Ὑ᾽ γα πίδιηθῃ 

Νεο ἄπο πλ}}Π1 Ποπιῖπαπὶ ρτθάαίαπι εἄποῖί, 8ε4 Ρῃαγπαρδζὶ 
δααϊταίτιβ φαϊπρεπίοβ οδεάϊε : οοἴετοβ, αὶ ἴῃ πιοπίθπι οοπέαρε- 

ταηΐ, ἰδ πάεπ1 ἴῃ οαἴτα τοάποιϊς Χεπορἤοη. Ρ, 421--330. 

ΟΑΡ. ΠΙ. (ὕσ60 ν.) 

Ῥεγίσαϊο τη ἰ4 πάθη ΠῚ1}1{65 σαἶγα ἴπ ἰοσο πλαηϊῖο ροΟηὶ ππηϊ- 

τίαπα ραϊϊαηΐασ, Οατῃ Πἰταῆει Χοπορἤοη, ργωπάϊο οαἤετβ. το- 

1τέϊο, σορΙ45 ἱπῆγιαξϊαβ θάπιοϊί : 4025, πιογία!5. ἴῃ νἱα ἱἘρΌ {15 εἰ 

Ῥτθεάα ἴῃ νἱοῖβ οαρία, Ὀαγρατοβ ἰηΠτγαέϊοβ ἴῃ ο0}186 αποάδηι οοη- 

Γριοῖαμί. Ἡΐϊης δοῖς ᾿πΠγιέϊα ρεγραπί δάἀνεγίιβ Ποίζεβ, εἴ, οσὰπλ 

ψν4}}18 Πρ Ποῦ οὐατγεῖ, ΚἜΠοΡρ ΟΠ 15 εἰοααθητία δὲ ἐογι το 

ἱπΡΥΙΠ115 εβεοι, αἱ εα Πιρεγαΐα Ὀαγθάγοβ υἱποεγεπὶ εἴ 'π ἤιρδηὶ 

νεγίεγεπί, Ρ, 330---337. 

ΟΑΡ, ΙΥ. (σῦτ90 νι) 

Φάτη Οὐϑοὶ ἀπάϊαπα εχ. ΒΙΓΠΥπογιιπὶ ἀρτὶβ ῥγοάδβ ἀριιηΐ, [ηΐε- 

τ πὶ δάνεηϊς ΟἸεαπάεγ ϑρατγίαπιιβ Παγπιοῖα, ἤπιυ!ααε ΔρΡραγείῖ 

ππἀεοσηαὰαα Πεχῖρραβθ, συ]ὰ8. ἱπηρτοδιίαίς ΟἸδδηεσ 4. τεθι8 

(Οὐταοογαπῃ 8] 16 ποῦ ξαέϊιι8 ΧἜΠΟρ ΠΟ 15. τπαχίπης ορεγᾷ τεοοηοῖ- 

Ἰιαίασ, [Ιἄετη ΟἸεδηάεγ ἀεἰδίιαπι δὰ {ε Πατηηλπὶ δχογοϊ [8 1π|- 
Ῥεγίατη τε]ρίοης ΔΟΓΟΓᾺ ΠῚ ἱπηρεάϊίπι5. πο Παΐοιρίῖ. ΕΓρΡῸ εχ- 

εγοϊ[πι8 {Ὁ ῥυοσθυι5 ἀσοῖρυβ, ρεσ ΒΙΓΠγποβ ἰϊπεγε ἔέϊο, οσὰτη 
Ῥύδάα πιυ]ξα ΟΠ γγ!ορο τη ΟΠ] σβάοηϊδ ρεγνεηῖί, Ῥ, 4337,-..346. 



ΧΧΧ ΟΑΡΙΤΌΜ ΛΔΑΟΌΜΕΝΤΑ. 

ΠΙΒΕᾺΕ ὙΠ. 

ὈΑΛῬΡΟΤ Ύ.ύ. 

Απαχίρίυβ, οἷα ϑραγίαπο ρῥτγεξεξζυβ, Ῥμαγηαθαζὶ ΡτοπΙ 15 δά- 
ἀμέϊυβ Οτδοοβ [α]α ἴρε Ιρεπάϊογαπι πιονεῖ, αΐ Βυζαπίϊυ ΠῈ 
{γα]οἰαπί, Μοχ δδᾶἄδιη ἴρε ἀξοερίοβ εχ υστθὲ εἰϊοῖῖ, ϑεά σὰπὶ 
Ῥοτιῖ5. οἷδυ 8 Ὠ1Π1} ρταῆατγεϊ, τα} } 168. νἱ ἱγγαπιραηΐ : 4008 [ᾶ- 

τηεη Ρῥἱδοαίοβ Χεπμορῃοη πιονεΐῖ, αἱ ᾿ἰΐεγαπη ΒυΖζαπίϊο εἐχεδπῖ, 

Οαταάαίεβ φυϊάατη (ὐτθθοῖὶβ [6 ἄπσεπι οἤεγίι : [βξἃ ρϑυοὶ8 ροίϊ 

ἀϊεθυβ ποπηο ναπα8 {8 ἱρίε ἱπηρετῖο δὈαϊοδί. Ρ, 347-257. 

ΑΨ 

Τηάε οὐπὶ ἄμπιςε5 ἄε {{ἰπετὰ ἀἰΠπάδηϊ, πλὰ]1 ἄς ἐχεγοῖία ἀ"]αυπἰοΥ 

ΠΆΠ1[65: δὰ ἰγεσεπίοβ εούπτη νεπάϊς Αὐπϊδγομυβ, Βγζαπί! Πατ- 

τηοῆα. Θυϊ ουπ ΧΕΠοΟΡρΠΟΠΙ! αυοαὰε ᾿πΠάϊατγείαγ, ῃϊς οὰπὶ {ε- 

Ἰεξλ18 ῥγοβοιοιτυγ δὰ δευΐμεπ, αἴ σοπά!ϊ!οπαῖη, η08 15 σγαοοβ 

δρυὰ {εἰς ἤ!ρεπάϊα ππεγεγα να ]]εῖ, σορποίσεσεί. Ρ, 357--- Ζ67. 

ὍΟΑΡΈΕΥΤΗΣ 

Οτεοϊ, ργϑίου Νϑοπεπὶ 1, ΔΟΟΠῈ ΠῚ οὐτη [π18, σοΠἀΠἸοπῖθυ5. ϑεα δ 

σΟΠΊΡΤΟΌΔ[15 δα 1ΠΠππὶ ἰεπάππί ; δίας ἔσξάετε σοπίγαέϊο, ἄπιοεβ 

σοηνίνο πιογα ΤὭγασαπι εχοϊριππίατ. ϑθυΐῃοθ ουπὶ ΟΥφοῖβ 48 

εχρβάϊτοπα {π]οΙριθ πιά σοπἤ] 1 1πἰΐ : ἱπάς {ὰὉ ποέϊεπι πηε 4 πὶ 

σοηίτα ποίϊεβ ργοδβοιοππίμαγ, 405 ρο τι! ἀ16 1ηηραταῖοβ εἴ ρτγα- 

ἀεπίεβ ορρυιπηαηΐ, εἴ ΠπΆρΡ ΠῚ πη ΠΟΙρΙογα πὶ ΡεοογαπΊαα ΡΥΓδ6- 

ἄδτῃ ἐδοϊαπί, Ρ, 4367---482. 

ΟΑΡΌΤ ΙΝ. 

Ψίοος ποίηση δεαῖηθβ σοσηραγί, Οδοὶ {ἀπΊπιοὸ ἔγΙρΌγε ἴῃ σα Πρὸ 
νΟΧΑΙΙ 1Π ἄουηο8 ν]σοσαπλ σοποεάμηί, Θαὶ ἴῃ πιοηΐε8 σοηδιρε- 

ταπῖ ὈατθδΥΙ [6 ἔβάυβ ἱπιίαγος εξ ἤπγυΐαπί : {εὰ ποέϊε δὰ ἀό- 

τηο8 ποί88 ἀεἰςεπάυηΐ, εἴ τερεπίε ἱπναάαπί τϑοοβ, ἃ ααϊθυβ ἴῃ 

ἔαράᾶπηι σΟΙΠΡᾺ]Π ἰάπάετῃ βάεϊ δευίμε [ς Τά 4τι6 σοτηπηϊτὰπί. 

Ρ, 482---.ὥ88, 

ΟΑΡΊΤΑ ν. ΥἹ. 

τοὶ πὸ ρῥεηαπι ΠΙρεπάϊαπη (οἰ νιἰαγ : {ε4 ἰαπιθη οὄχογαίϊ 8 
ϑοαῖῃα 4[105 Ῥαυθατοβ ἴῃ εἾ1τ5 ροϊεῆαίεπι τεάϊσαπε, [πᾶε σὰπὶ 

ΠΪΏ1Ο πιαρὶ8 ΠΙρεπάϊαπὶ Ρογίοϊνοτείασ, Χοπορμοπίὶ εα ἀθ τε 



ΟΑΡΙΤῸΌῸΜ ΑΚΟΌΜΕΝΤΑ. ΧΧΧΙ 

(ποσεηίεπί πλ}}1ἰ68, Οὐπη ἱπίογι πὶ 1, δσεάξεπο πη! Ούοοβ δὰ Ὀεϊ- 

Ιὰπὶ σοηίτα ΤΙΠΆΡΒεγπ ΠῚ ρεγεπάπμῃ ᾿πνταῇξςηΐ, Αστοα5 αυϊάατῃ 

Χεπορποπίεπι ἄς ἤιρεπάϊο δοσυίαΐ, εὐτηαὰς {ἀρΡρΡ]!οῖο αἰῆοϊεη- 
ἄππὶ εὔϊε σεηΐεῖ, Χεπορἤοη σοπηπηοάδ εἰ ἀϊεγία οταίϊοης [ες ἀς- 

ἔεπάϊις, είεπάϊταγ Ιάθπὶ Χοπορῆοπ 4 Ἰεραιῖβ ϑραγίαπογατη, 

ΠΕ ποὸπ 8 Ροϊγογαίς Αἰπεηϊεπῆ, Μὸοχ τοραΐῃσγ ἃ ϑευίῃα, υἵ 

οαπη ΤΠ} Π|6 πλ ΠΕ Ρ5. ἀρυὰ (86 γαπιαηεαῖ. απορἤοη γεγο [Δοτὶδ 

ἔλξιὶβ ἀποεάεγε σὰπὶ δχεγοῖζα Παίΐαμ, Ρ, η88---404. 

ΟἈΡΌΤΟΌΎΎΙ 

Ηΐπςο ρῥγοίβῶιι οσὰπὶ α ν]ςῖ5. σΟρΡΙ ΟΠ ΟΥ 15 τε8 πεοοῆϊδγίαβ ρείεγε οτ- 

Ὀἰἤεπι, Μεάοίαάεβ, οαἱ αἰγιδαία εγαπὶ 1114 Ἰοσα, οὔηπὶ τποάο 

ερὶῖ, αἴ ᾿η4ς ἀϊποεάετεπί, ρετγίεοϊίαια, αὐ Χ, τυγπι5 ἀς ΠΙρεπάϊο 
ϑευῖπεη δάϊγεῖ, Χεπορῃοη οορὶοίᾳ οτγαίΐοπας ϑευίῃεη ἀοςεί, εἴ 

Βοπεῖαπι εἴ α{1||6 εἴς, αἱ (στεοοῖ5, φυοά το]! ααὰπ εἰ ΠΙραπάι!:, 

Ρεγίοιναί. Χεπορῇοπ δοσερίυπῃ Πἰρεπάϊατη ϑραγίαπιβ5 ἰγαάϊε ἴπ 

τη 65 ἀπ γα Ε 1, νι Ρ, 404---[18. 

ΟΑΡΟΌΣ ὙΠ]. 

Ἐχετζοϊίζα ἰγα]εέϊο 1,αγηρίβουπι ΣΧ Ἔπορθοπίὶ δυΐϊου εἰ Ἐπ 1465 Π4- 
τυΐρεχ, αἱ 7ονἱ ΜΊΠΟΗο ἴδογα ἔδοϊαί, Ἐδοῖς πος Χοπορἤοπη ἰη- 

εαπθηςὶ 16, ἃ 41ὸ ΡΕΥ νδγῖα ἰοοα ἰϑπάεπι Ῥεγραπλπι νεηϊαηΐ. 

Ηδε}145 οηΡΎ]! εἰ (ΘογρίοπΙθ πηαίεγ [δες Χεπορβοπίϊ, αὐ Αῇ- 

ἀαίεπι ορρτίπιαί. ΟΡίβααϊις ΧΘηορἤοη, εἰ ῥγίπιο χυϊάεπη δῷ 

ἱπέε οὶ ὀρραρπαίίοπε ΟΠ ΠΊ ΤΠΔΡΠΟ ἱποοπηπηοο 16 τεοῖριξ, (δὰ 
Ἰηΐεαυεηί! ἴα πλαπ 416 τα πὶ ἔ]ΠΠοἸεγΓ ρεσιῖ, [πᾶς Ῥεγρδηγυπ τὰ- 

ἄυχ ουπὰ ἀς ῥτϑάδ νοϊθπίθ5 οτηπῖρι8 Ῥοηδπὶ Τερεί ρατγίεπι, 
Ἄχεχοϊζαπι {ταά!ς ΓΓΠΙΓΌΓΟΠΗΙ, Ρ, 418--- 427. 



᾿ὁδοια ἴδιο, «οὐοΣ ἘΠῚ τακτο δια 2}. ἱμι9 

«ἰρὰ Ἰδών» βηρεησίροκι ταϊιοῖοὶ ὥρα «53 {{π|ῖ δ 

ἐπβθέτημ ἄκοντα. ϑαθηιομθνί ἀῤρίδησιος τνυάμαῖς τον 

ταϑξμῆβ ΜΗΝῚ σρραν ἥρω χής οἰ δα θα 588. ἦτὴ Ἴ 

“00 δ. ὁποίλειο ττϑε 15 ὁ». ποαοπαζ ϑὲαϑο. 

ἀπυπομννοεδ. ἀφασρε. α. αὐάφοηοζ, αὐδῇ τ ΒΘΒΘΝΒΙ͂Ν 
1 φεήχνῦ “6. ἜΘΒΘΕ, χρᾶν ποιή ον 

ΓΣΕΣ ΤΣ νυν ρας οὐμμμοωνν δι θυσα ἢ 

κονονθθῃ». δι νὸς “αισικῆ ὙΠ  τοχὸ 

ΤΟ Τ᾿ Δ κ, 6 δὰ ὐλοδς 

ἕω οὶ νὰ “Ἅν θη λονΝ 

«ον ὐϑσα, πεδίον 3591 ἐδεδνοιδ 

φμακβῆν οὐ εὔδνι χων οὐριρὴ οι σονα [8 οἰμηὰ ἂν ἴρο 66 

κι ων : : 

ἡ «ἡδηοῖδι ἐταυ ἐνοθὁσαίτετο, εἰοξήοϑ. 

εἰρη τ ἢ» ανααρῆοι Ῥοιρις πτος 513. ΩΣ 

πὸ ἰδ εἰσηθτβηῦ νηῤλονρυυ μὴν τὐτἶχῃ 

μρσδ ΠΥ Τῦϑ 
«εἰ ΘΡΉοΟΒ ἢ» τόβοα, ἡ ασάι ὀλοῖξ αἱ 

 ἀσιθαροινοῦζ ΕΝ τῆν ς 

ἡαμῖηψε τὐπ τι υ51 ἀμ Ἀεὶ βῷ 

«Ὧκ 2.» ἐϑδόβαρΠ5}Κ. ὑνίρδιῆ Ἰϑ!Ά ΠῈ 

ἀξ «ποϑῖπρ. οὐαῖτο, ἐν ἐπσάφοσθχ ἩΗΜῈ 

δὴν ἰαίνθν δὲ οροισπσοπὲ, Θα; δ τ ἐα 

«γι προ τ Ἰϑέκεϊ, αὐτϑα που  ϑλαα 

«ποτε 5 η μενοι ἐπαπρά επδΐπηπο οὐ νες 

τη 4 τῶν ἀνμοατις 
ι 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Α΄, 

ΟΑΡΌΤ 1. 

ΔΑΑρειου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται τοοῖδες δύο" 

πρεσβύτερος μὲν ̓ Αρταζέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος. ᾿Επεὶ 
δὲ ἡσϑένει Δαρεῖος, καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, 

ἐβούλετό οἱ τὼ τσαῖδὲ ἀμῷῴοτέρω παρέναι. Ὁ μεν οὖν2 
ἊΨ Ἁ Δ Ἃ "“ Ἃ »" 

πρεσβύτερος πώρων ετυγχωνε᾽ Κῦρον δὲ μεταπέμπεται 
ει ρράδν, κῷ να τ 3 Ὁ Ἔἢ 5 ΑΚ. γ » ΄ : ν᾿ , 

ὠπὸ τῆς ἀρχῆς, ἧς αὐτὸν σατράπην ἐποίησε, καὶ στρωτη- 

Ξενοφῶντος) Ὡς δυξϊοτιαἴς ΠΙΌτο- 
τα Τπραγδίγη ἔα! ἀϊρυτςταΐα πὶ ἃ ΠΊ6. 

βιβλίον τσρῶτον] (οάδχ Ρατ. Λόγος 
τσρῶτος ὨδΌεῖ. 

Οδρ. 1. Ῥίορεηθς ἴπ για Χεηο- 
ῬὨοητις {δξὶ, 13. συνέγρα ψε-τ- τήν τε 
ἀνάβασιν, ἧς κατὰ βιβλίον μὲν ἐποίησε 

τοροοίμειον, ὅλης δὲ οὔ. Ϊπερίθ 15 νοοδῖ 

Ῥτοοσπλία ξογηγαΐαβ, ααἰθὰ5 ΧΕΠοΡἤοη 
Τα ρα γα ΠΏ ἢ ὈΤΟΓᾺ ΠῚ [ΠῚ Πγὰ8. Ὀταν]- 
ἐεγ οοτηρ βδλζιτατ, φαοά τεέξϊα πιοηὰϊῖ 
Ὑγεκε. [Ιἄάετὰ 6 Ἰδτη15 Του ριογ 5 
(οϊαπιεῖα τυϊτηαα 4}}} εοθγαηῖ, 
Οεζεταπι ἐχογάϊα πη ᾿ρίαπι σοτητηδη- 
ἀαηΐ [ποίας ἀδ Οοηίοτιθεπάα ἢΪ- 
“οτια εἰ Ατι πάθε τοτη. 11. ἢ. 517. εὐ, 
ϑεθ ίαΠ8. 

τ. ᾿Αρταξέρξης} διερῆδπαβ ἴῃ Οοάϊ- 
οἰθυ8. ποπηυ }}}5 ᾿Αρτοξέρξης Τοτὶρία τ 
ταρετὶς ποηδη, ΕΓ δἀϊταμη Ἰθρίτυσ ἴῃ 
Οἰεῆδβε ἔγαρ πηθητὶ5 οἵ Ρ] αἴάγοῇο, 

Ἔσεὶ δὲ] Ατβιάες ἐσειδὴ δὲ Πίης 
ἐχοεῦρῆς. Εχ εοάειῃ ἰεαθη5. ῥτο- 
ΠΟΙΠΘη φἱ τεγοοᾶν Ζεαπα νυ ϊ]ροὸ 

ΟΠΠ ΠΊ. 
2. μιταπέμπετα] Ἦοσο ἰεπιρὰς εχ 

ΤΩ ΔΙΡΙης. ϑίθρῃ. ΨΊ]ΠοΙ. Ῥατ, Εἰοη. 
εἰ Απῆϊάς Ρ. 529. νυϊραῖο μεσεσέμο- 
πετο Ῥτϑεα} τ Ζεαηα. Ὄν 

σατράπην) Ῥ]εηΐὰ ἰπηΐτα σᾶρ. 9. 
(εξὶ. γ. ἐπεὶ δὲ κατεπέμφϑη ὑπὸ τοῦ 
τοατρὸς σατράπης Λυδίας τς καὶ Φρυ- 
γίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας, 

στρωτηγὸς δὲ καὶ τσάντων ἀπεδείχιϑη, 
οἷς κωϑϑήκει εἰς Καστωλοῦ τοεδίον ἀϑροί- 
ζεσθαι. ΗἱΙβοτία στδθσᾷ ἱ. 4.5 τ. παῦεξ 
ΡΓΙΠΊατὰ Ογγατη ἄρξοντα τρώντων τῶν 
ἐπὶ ϑαλάττη, εἰ ἐρ!ποϊαπι ταρὶς. 4}18- 
ἴὰπὶ πτοῖς κάτω τοᾶσι (1. δ. «οῖς ἐπὶ 
ϑαλάττη ττᾶσιν), ἴῃ 41ἃ ῥΥΘΟΙΕΙ 8] 
ἱπεγᾶπὶ νεῦρα: Κατασέμσω Κῦρον κά- 
ῥῶνον τῶν ἐς Καστωλὸν ἀϑροιζομένων, 
Θυοά νοσδθυ]απὶ κάρανον ᾿ρίε ἴπ. 
Απαραῇ ὈΪ5 σσρατηγὸν Ἰηϊεγργείδτας 
εἴ. ΡΙαἰΔγοῆ 5 α. 2. Κῦρος δὲ Λυδίας 
σατράπης καὶ τῶν ἐπὶ ϑαλάστης στρω- 
τηγός. Ἰϊοάοίο 14, 19. ὁ τῶν ἐπὶ 
ϑώλάττης σατραπειῶν ἡγούμενος ἀἰοϊτας 

Β 



2 ἘΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟὟ. 

ζ ς Ν Ν ΄ 7 .“ »“ 

γὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε πάντων, ὅσοι εἰς Καστωλοῦ πεδίον 

Ὀγταβ. Μαὶε ' ᾳυοά ἰαπγεη 1Π|ε ἀα- 
χα νεῖ εχ ἰοοο Ηεο]δηϊσοτγυ πὶ, 
δ Ογτὰβ τσάνσων τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ 
ξρξων ἀἰϊοϊταγ ἀἀνεη! δ, ϑεἀ ἀἰϊνέτίος 
εξ σοὺς ἐπὶ ϑαλάττη ΔΌ 115, ααϊ 
Ῥηγυείατηα εἰ Ὁαρρδάοοϊαπι ἱποο! αηΐ, 
Πδτὶπὶ ἀρρᾶγεῖ. ΝΟἢ ΟΠΊΠ65 ἰᾶτηδπ 
εο5, φυὶ ἐπὶ ϑαλάστῃ ὨαὈϊταἰγαηῖ, ᾿τη- 
Ρετῖο Ογεὶ (αδ]εέϊος ἔα} δ, ραῖει εχ 
εο, αυοά Απαδαῇβ ἱ, 1, 6. τπηοπεῖ: 
καὶ γὰρ ἦσαν αἱ ᾿Ιωνικαὶ τοόλεις Τισσα- 

φέρνους τὸ ἀρχαῖον, ἰκ βασιλέως δεδομέ- 

γαι. Ηδτὰπὶ ἀδπλαπη ἱπηρογ τη 1Π|- 
ρΡεῖταὶῖ σγγὰβ ἃ τερε ἔγαίγτες {εξὶ. 8, 
1ριταγ δοσαταῖβ ἀφ ἤηῖγὶ ν᾽ ἀθηταγ δὲ 
ἐσὶ ϑαλάτπτηῃ νετῖς. 11115: οἷς καϑήκει 
εἰς Καστωλοῦ τσεδίον ἀϑροίζεσθαι, Αο- 
οεάϊι, συοά ϑιερῃαηὰς ΒυΖδηιπα8 
Τοτίεηΐεβ ἃ [γάϊ9 Οδίοϊοβ νοσδίοβ 
τταάϊτ, εἰ Οαοϊαπι Τγάϊθθ ΓΌ 6 πὶ ἔα- 
17ε' αἰῆγπιαὶ ἰάθπλ, δυδζοτε πείοϊο 
4υο. ᾿τααὰς Γαἰρίσατὶ Ἰσεῖ, γτο ἱπιὶ- 
Ῥετγία τη αὐ ατη [ογὶσάγατη, εἴ οορίᾶ- 
ΤᾺΠῚ. αὰ5 || Ἔχογοῖταὶ Ρετγίαγα πη 
τερῖς Τὰρροάϊ!αθαης σοηξτοραηάαβ οἵ 
τεσθηίεη ας ἰῇ σαπῃρο ρῖορὲ Οαῆο- 
απ, [γάϊοϑα ὑτῦεσα, ἀαζαπιὶ ἔα ΠῈ ἃ 
ἔγαῖτγα τὰ πΊ, σὰπὶ ΡῥΓΙ ΠῚ] οἱ ΤΠ γα δα 
Ταϊταρία ἰταάδγεῖαγ. Ναπ Ρτορτγὶε 
Ρεττποῦαὶ Ιοηΐδ δά Γγάϊαπι [αἴγὰ- 
Ῥίᾶπ). Ιτὰηὰε ἴῃ Ογτορεράϊα νἱϊ!, ὅ, 
γ. ΟΠ γίδηϊαϑβ {λῖγαρα ταϊτίταγ εἰς Λυ- 
δίαν καὶ ᾿Ιωνίαν. Αὐτίᾶηο ἱ. 12. ϑ8ρὶ- 
τῆτιἀαϊες ἀϊοϊταγ ὁ Λυδίας καὶ ᾿Ιωνίας 

σατράπης. ΔΑίἴχυς ἴα Πδίϊπὶ ἀρρᾶτγεϊ 
σαυίᾳ ἀϊοοτάϊεθ τοῦ Ογγατῃ εὐ ΤΙ- 
ΤΔΡΠογη ΠῚ, οαἱ Αὐτά χογχοβ ἱΠηρΡ ΕΓ απ 
Ιοηῖθ {τὶ θαθγαῖ, ας δα (αἰγαρίατα 
1 γάϊεΒ Ραγιπεραῖ, ϑαΐρίσαῖα5. Ἔγὰ πη 
δηΐοα, τοὺς ἐπὶ ϑαλάττῃ Ροδ ᾿ητο]]Πρὶ 
Ἰποοῖϊας πηδιτπ|ὸ5 ΡΏγυεθ αἀ Ηεὶ- 
Ἰείροπίαπη, Μγῆε ἠειπάς νοσαῖρο ; 
ἴεὰ οοτηρᾶτγαῖῖα ]οςὶβ. ΗΠ ]]δηΐα. {Π1. 1» 
3. Οδἱ Τ ΗΠΔΡΏεγμο5. ἀϊοίτατ ἀσοορ!ῆς 
Ογηὶ {ταρίαβ, εἴ 11}. 1.) 10. εἴ ᾿Ϊΐ. 2, 
1. ΟΌἱ “30}185 οὰπὶ Ρῆτγγυρία (πλϊηοτα 
δὰ Ηεϊείροητατη ἢτ} δα [αἴγαραπὶ 
ῬΠΑγπαΌαΖαπὶ τοίεγίασ, ἰητε! ]αχὶ ὃτγ- 
ΤΟΥ τηεὰπη, ϑαροτγεί, αὐ ἡυερτᾶ- 
ΓΙ 5, ΟΌΓ [δίγαρθθ ΠΟΙ ΠῚ δ] τότ πὰ 
στρατηγοῦ δα]απράϊςαγ, εὐ αυϊὰ {αἰτᾶ - 
Ρξ ποπιὲη ἢρηϊῆοες Χομπορδοητί. 
Του οὐδ οἰαγ ΠῚ πλὺ5. ἰη (σοποιηΐοο 
ἵν. 9. υδὶ ἄρχοντες. διατιταγρεένοι ἐφ᾽ 
ἱκάτερον ἀἰβὶπρα αμτΓ ἰϊὰ : οἱ μὲν ἄρ- 
χουσι σῶν κατοικούντων σε καὶ τῶν ἐρ- 
γκτῶν, καὶ δασμοὺ; ἐκ τούτων ἰκλίγον- 

σι" οἱ δὲ ἄρχουσι τῶν ὡπλισμένων ρου“ 
ρῶν. Ασρσεάϊε τογῖϊα8 ἀγοῆοη σατφώ- 
σης, ἀε αὺο (δαυϊίαΣ [δξδὶ, 11. ὅσου δ᾽ 
ἄν σατράπης καϑίσσηται, οὗτος ἀμῷο- 

σίρων τούτων ἐσιμελεῖται. 1)6 ᾿ΠΠΔἜτὰ 
Ογτορ. ψγἱ]]. 6, 3, οἵτινες ἄρξουσι τῶν 
ἐνοικούντων καὶ τὸν δασμὸν λαμβάνοντες 

σοῖς τε φρουροῖς δώσουσι μισϑὸν καὶ ἄλλο 

σελέσουσιν ὅ, τι ἄν δέη. Απηιεσεάϊε [Ὁ ]- 
ἀεπὶ {εέϊ, 2. σοὺς ἐν ταῖς ἄκραις ᾧρονυ- 
ράρχιους καὶ σοὺς χιλιάρχους τῶν κατὰ 

σὴν χώραν φυλάκων (ΟἸ] 15 τερ 5 τῆρε- 
τίο [απ Γι Ὀ]εέϊοβ, εἰ σαυρὶάϊτατὶ [4- 
ἀγα ρᾶγα πη ορροῆίοβ. Ψετγθα Ἰρίτυγ ἴΠ 
(Ξοοποπηΐοο ἱν. 11. ΟΌΪ (αίταρα ἀϊςὶ- 
ἴὰγ ἀμφοτίρων τούτων ἐπιμελεῖσῥθαι, ἴἰἃ 
ἴὰπτ ἱπιογργείαη δ, ἔαϊγα ρθθ Ουγᾶπὶ 
[ἸΠξὲ εαπὶ ἀεπηαηάἀδίαπη, αἰ φρούραρ- 
χοι εἴ οἱ ἄρχοντες τῶν κατοικούντων σε 
καὶ τῶν ἰργατῶν ΟΠ ΟΙ15 (αἷ5 τοέϊε ἔα η- 
βετγεηῖυγ ; ηυοά ηἴΠ ξεο!ἢξεηξ, λῖγαρα 
περ! ρεπίεπ ἀρυά τεροτὴ δοουίαθαῖ. 
Ξεᾶ Ιητογάατη γὲχ ἰδίγαρο ἤπηαϊ ἱπι- 
Ρετία πη σσρίαγυ τη ἴῃ ῥτγονί ποῖα ἐχοὺ- 
Ὀαηπεαπὶ σοτῆτηϊ τε θαῖ : ααοὰ εχίτγα 
οτάϊπε πὶ ουπὶ δεθαῖ, δή άἀιπεὶ Γοτὶρίο - 
το5, αὐ ἴδοις Χοποόρἤοη, [αἰταραᾶπη ἢ- 
τηὰϊ ἱπιρεταΐοτεπιὶ (στρατηγὸν) [ας 
ἀεπρηδίατη. ΟἿ. Πεέγεη, 1Ζεεπ ἴοτη. 
1]. Ρ. 36ο. 382. 460. Ἐχετηρ]υτη τε- 
ξΒὰπὶ Ρεγίδγαπη Αἰεχαπάθυ ἱπηϊταῖϊοφ 
εἶδ νϊἀδῖατ. Αττγίδπαβ οηἷπὶ Απδῦ, 
ἢ], 16. Ὡαῖγαῖ Βα υ]οηΐθο {αἰγα ρα ΓῺ 
Μαζεπη, στρατηγὴν σῶν μεσὰ Μα- 
ζαίου ὑπολειπομένων στρασιωτῶν ΑΡο]- 
Ἰοάοτγατῃ ἐαξϊατη, «Αἰοϊερί οάοταπι γε- 
το ἸυΠ πὶ σοὺς φόρους ἐκλέγειν ; ἴτε πὶ 
ϑυπαηδο [αἴτάρατῃ ΑὈα] ες η, φρούραρ- 
χον Μαζᾶτοῃ, στρατηγὸν ΑἸΟΒεϊδὰπιὶ 
ΠδΙΓαῖ. 

καὶ στρατηγὸν δὲ] ΒΡ ΠΠπης ἢδς 
ἔοτπλαὶϊα ατἰταὰτ ΚοπορΏοη ςοητηυδη- 
ἀδ8 πατγατοηΐβ. εἶκε ἢ. 1. πες }}}- 
δἰῖ, αυαῇ ἀϊξξαπι εἴξι καὶ ἧς ἀρχῆς 
στρατηγὸν ἄς. Ἀοέϊία5 τηοηεῖ Ζευπε, 
ἐποίησε---τ ἀπέδεξε νοτίδα εἢὲ γεσεγαν 
-οον μενα, ΟἿΔ, Ἰηΐτα σᾶρ. ἰχ. 7. 
υὐδὶ εἰ στρατηγὸς δὲ καὶ τυτάντων ἀπε- 
δείχϑη. 

Καστωλοῦ}] Ματρο ϑίερῃ. Κασσάς 
λου, ΜΠ ΠοΙ, Κασταλοῦ. ϑιερῃδηὰὺς 
ΒγΖ. Καστωλοῦ τειδίον Δωριέων, ὡς Ξ:ε- 
γοφῶν' ἐκλήθη δὲ, ὅτι Καστωλοὺς σοὺς 
Δωριεῖς οἱ Λυδοί φασιν" ἦν δὲ τυόλις ἐν 
Λυδίᾳ Καστωλό;. Νὶάς δηποίαια δά 
Ηεἰ εὶς ἰ. 4. Ρ. 26. Θυοὰ ροίωϊς 
δὰ ἢ. 1. ΝΥ εἶκε, οοἰϊεζαπι εχ οοπι- 



ΤΙΒΕΒ 1. ΘΑΡ, 1. ν᾿" 

ἀφροίζοντωι. ᾿Αναβαΐίνει οὖν ὁ Κῦρος, λαβὼν Τισσω- 

φέρνην ὡς φίλον" καὶ τῶν Ἑλλήνων δὲ ἔχων ὁπλίτως 

ἀνέβη τριωκοσίους, ἄρχοντα δὲ αὐτῶν Ἐενίαν Παῤῥάσιον. 

Ἐπειδὴ δὲ ἐτελεύτησε Δαρέϊος, καὶ κωτέστη εἰς τὴν 3 

βασιλείαν ᾿Αρταξέρξης, Τισσαφέρνης διωβάλλει τὸν Κυ- 

ρον πρὸς τὸν ὠδελῴφὸν, ὡς ἐπιβουλεύοι. αὐτῷ. Ὁ δὲ πεί- 

ϑεταί τε καὶ συλλαμβάνει Κῦρον, ὡς ὠποκτενῶν' ἡ δὲ 

μήτηρ, ἐξαιτησωμένη αὐτὸν, ἀποπέμπει πάλιν επὶ τὴν 

ὠρχῆν. 

σϑεὶς, βουλεύεται, ὅπως μήποτε ἔτι ἔστωι ἐπὶ τῷ ὠδελ-- 

ς Ε ς ᾽ » » 3 

Ο δὲ, ὡς ἀπῆλϑε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμώ-4 

» 3 ᾽ Ν 7 3 ἂν 3 7 7 

ᾧω, ὡλλ, ἡν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ᾽ ἐκείνου." Παρύ- 

σατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ ΚΚύρω φιλοῦσω οὐτὸν Σ᾿ μβ δ μάτι. ὑφηρχβατῳ. Ἐωρὼ  βίλε 
ο»“σ ὮΝ ᾿ Ἢ 3 ΄ « 3 

μῶλλον, ἡ τὸν βασιλεύοντω Αρταζέρξην. Οστις δὲ 5 
5 - »" ᾿ς “ἃς 7 ε 

ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν, πάντως οὕτω 

διωτιϑεὲὶς ἀπεπέμπετο, ὥσϑ᾽ ἑαυτῷ μῶλλον Φίλους εἷ- 
ΕΝ » “ « ἐν Ἁ 7 3 

νῶι ἢ βασιλέι. Καὶ τῶν παρ᾽ ἑωυτῷ δὲ βωρίβώρων ἐπε- 
“« ς »" ς Ε 9 δυΐ υἐν 

μελεῖτο, ὡς πολεμέιν τε ἱκανοὶ εἰήσων, καὶ εὐνοίκως 

Ῥατιδίίοης ἰοσοτΤα ΠΊ ἱπίγα οᾶρ. ἰἴϊ. 119 
Σὺ τἰμοσ, ἴσος. 1,,.4.,.,3. γεόβ. ἰϊ. 1, 

Ὠαδδηΐ, δυνήσησαι τοδλῖας ΟαεἾῈ, δύνης» 
σας ΟΠῚ ϑίθρἢ. τπᾶτρο Ὑ]οΙ. Παθεῖ, 

΄. ἱ. 27,11. οοπῇίταϊᾳ ἔα Π{ὸ' ΠΡ ]}15 
Ῥεγίδγα γα ργον]ηο 1 }5. οετία ἰοοα οἂπι- 
Ῥείη, Ὁ Ὀ6]Ϊο ἰηήξαηία σορῖςθ τη ]- 
Ἰϊῖατος σοπνεηϊγεηῖ, αἴ σοπηπὶοάϊαβ 
εχρ οαΐρα τεσθ η!Ἐγαη[Ὑ, γαρογίο 18 Π 
Δητεα ροϊίωμπι ἃ (ες. Πεογεη, 1ἀθεπ 
ἴοπι. ἰϊ. ἢ. 486. 

Τισσαφέρνην ὡς φίλον] Βτενὶταΐετη ἴῃ 
αἀϊξδιοηθβ, αι [Δ] Πταῖε πὶ Ποπλϊηὶς ἃτ- 
Βαϊ, τηϊγαῖαγ Ατιῆ]4ε5. Αραὰ Ρία- 
τὰτοῆ πη Τισαφέρνης ΠΟΠΊΟ -᾿νΟΟΔ[ῸΓ, 

3. κατέστη) Ἀεοϊαξϊαηῖε τἀτηοπ Π8- 
Τὶ ὕχοῖα Ῥαγυίατι δ, υτἱ ἀοσες ΡΙα- 
ἴάγο8 ς. 2. εἴ Δηοπυτηυβ δυο ἴῃ 
γεγο τυαραιτεῖσλλαι, ΤΙΒΔρΡΠεγηὶς σα- 
λαπηηΐαβ οορὶοῦῆιβ -απαῖγας Ρ] υἴδΓ- 
Ομ 5. 

ἀποσέμσε) Αποηνπιὰς ϑυϊάδ]. ο. 
ὁ δὲ ἀναιρεῖν μέλλων αὐσὸν ἀφῆκε Τ1ἀ- 
ρυσάτιδος τταραιτησαωμένης αὐσὸν καὶ τὴν 
σατρωπείαν αὐτῷ φυλαξάσης. 

4. ἐπὶ τῷ] Τῆρεγ Ετοῃ. ὑσὸ σῷ Π8- 
Ῥεῖ. είποερϑ δυνήσεται Ἑἀά, νεῖϊ, 

ἡ μήτηρ] Λυ7τιοαϊαπι εχ Οοαά. Βτο- 
ἄφι, Ῥατγιί, Ετοη. Ουεὶ]ῇ, τηλιρίης 
ψΠΠοῖ, γεθιταις Ζεῦπε, : 

ὑπῆρχε] Ζευαηϊδηυβ [ηἄθχ ἱπίεγς 
Ῥτείαιαῦ ῤγδολῶο εἴ76,, 50} ἄεε{ε, βανεγεν 
ΠΟ ΡΕ αἰνο ας δι. 161, 22. 2.ἐν λιν Δ 2,7ς 
δεά Πυ]ὰς ἰοοὶ εἰ ρίαπε ἀϊνετγία ταῖϊο 
ἃ. τα] !Ιη 15. ΒΙ5ηϊῆοας δηὶπι νεγθ Π 
Ἡ.]. ραγεις οἰ σοηβίϊς οὐμ5 βαυοδαΐ, 
ΟΝ, Ὑν γιοῦ. δά Εοϊοραβ μι βοιθδβ ᾿, 
8.2. 

5. πῶν τηαρὰὼ βασιλέως) Ἱηρτϊτηὶς 
ἐφόδους Ἰῃτ6]]ρὶ 4] ἀϊοιπῖατ Ογτορ. 
ὙΠ. 6, τό. εοπηρᾶτγαϊο (Εοοη, ἑν, ὅ, 
τηοηεῖ Ζεαπε. 

ἀπεπέμπετο) [τὰ τηδῦσο ϑίςρῃ. εἰ 
ΜΠΠ]οΙ, σὰπὶ Οοάΐος Ῥαγ, Ψυϊρο 
ΟΠΊΠ65 ἀνεπέρσπεσο ὨαΌδης ἱπερία πη. 

εἴησαν) Ατδιάεβ τοτγ. 1]... Ρ. 521: 
εχ ἢ.]. Ροίαϊξ εἶεν, αυὰπιὶ [οΓΓΩΔ ΠῚ, 
αὐδᾶταν!5. πιᾶρὶβ Ατισαπι, τἀτηεη Χε- 
ΠΟΡὨοηΐθα ΠῚ ποη εἴξ, οαὐπὶ Ἀυππη- 
Κεπῖο δά Μεπιοσᾷῦ, |, 4, 19. πγοῃθς 

Β42 



4 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΒΙ. 
3 "“ ᾿ς 7 ν φὡ ε 

ἔχοιεν αὐτῷ. Τὴν δὲ “Ἑλληνικὴν δύναμιν ἡϑροιζεν, ὡς 
, 2 «“ .« 3 

μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι ἀπαρασκευ- 
δ᾿ ΠΑ ε 2 νι Ψ Ν 

ἀστότατον λάβοι βασιλέων. Ὧδε οὖν ἐποιέῖτο τὴν συλ- 
ε Δ ᾿ς 3 Ὁ ͵7 ΄ 

λογήν" ὁπόσως εἶχε Φφυλωκας εν τῶις πόλεσι, πωρήηγ- 
-“ 7 ὙΝΉΜ ἃ » 37) ὃ 

γειλε τὸς φρουράρχοις ἑκάστοις, λαμβάνειν ἀνθρως 
.“ Ν ΄ ε ᾽ 

Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, ὡς επί- 

Ὲ 
ἱ 
! 

; 
᾿ 

βουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. Καὶ γὰρ ἦσαν 

οἱ Ἰωνικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον, ἐκ βασι- 

λέως δεδομέναι" τότε δὶ ἀπέστησαν πρὸς Κῦρον πᾶσαι, 

πλὴν Μιλήτου: Ἔν Μιλήτῳ δ ὃ Τισσαφέρνης, προωι-- 

σϑόμενος τὰ αὐτὼ ταῦτα βουλευομένους, [ἀποστῆναι 

πρὸς Κῦρον, τοὺς μὲν ἀπέκτεινε, τοὺς δι, ἐξέβαλεν. Ὁ 

δὲ Κῦρος, ὑπολαίβὼν τοὺς φεύγοντας, συλλέξας στράτευ- 

μώ; ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὼ 9ά- 

λατταν, καὶ ἐπειρῶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. 

Αὕτη οὖν ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἀϑροίζειν στρώ- 

δ τευμῶ. Πρὸς δὲ βασιλέω πέμπων, ἠξίου, ἀδελφὸς ὧν 

Ῥογίοθ. ϑοιϊ σοὶ Οτγαπιγηδίίουβ ϑαπ- ρτϑιίεχίατῃ ἤρηϊῆοαΐ ὡς. 
δεττηδηηξηῇς ἃ ἈΌΠΉΚεηϊο ἰηβρεξϊυϑ9 
Παῦες εἴησαν ἀντὶ σοῦ εἶεν Ἐξενοφῶν 
ῬΛαορινημονευμάπσων α΄. Μυϊρατὶ5. ἔοτ- 
τηα εἰ εἴδατα ἴῃ ϑυπιροῆο ν. ». εἴ 
ἤμην ῥτὸ Ατεῖοο ἦν Ογτορ. νὶ. Ρ. 149. 
Ε. δος Βυπηκεηϊαβ 1. οΘ. Ακοὶ 
εἶεν [Γεαυεηίδηϊ ἴῃ τταπἤιτίοηα δά ἃ] ὰ πὶ 
οτγαι ἢ 8 ῬᾶΓίε ΠῚ. 

6. ἀπαρασκευασπότασον)] ἸΝΙδτρΟ 
ϑίερῃ, Ποῖ, εἰ ἸιΌογ Ῥατ", ἀπαρα- 
σκευότατον ἀδηῖ, 85 ἴοτπια εἰ ἰπ 
ἹΜεπιογαῦ, ||}. 4.517. Ογτορ. νἱϊ. 4) 
25. Τατηεπ ἀπαρασκευασσότεροι δ(ς ἴῃ 
Ογτορ. ᾿ϊ. 4,15. ἴῃ ἴοοο Μειπογδῦ. 
εἀπάετῃ ἕογγηαπὶ ἦαϊ Ῥατίΐ, 32. 

ὯΩΣε οὖν] Οἀπὶ ᾿άγομεγο εχ Ἰἰδτο 
Ῥατι, ναϊραῖο ὅτε ργθῖαϊ Ζεαπε, αἱ 
ζεαυεης ὁπόσας φυλακὰς εχ Εἴοῃ, ῥτὸ 
ψυϊκαῖο ὁσόσους---φύλακας ἀεάϊξ. 

Πελοποννησίους) [ιἀσεάφοπιοηὶ! ἴα πὶ 
Ῥτι ποϊρᾶῖατη Οτεβοῖεε τεπεῦδηϊ, Πα ας 
οἰν!τῖοβ Ιοπΐοδὲ ρ] ατίτηδε τἴὰπὶ ἴανε- 
ΕΠ ΤΡ 

ὡς ἐπιβουλεύοντος) δ᾽ πιυ]ατοηετῃ δὲ 

οἱ ᾿Ιωνικαὶ)] Ατιϊσαϊαβ ἐσ ᾿ἶἰδτο Ρα- 
τ, εἰ Ετοπ. τειταῖαβ ἃ Ζεαηΐο εῆ. 
Βεΐποερα ἀφεστήκεσαν ἀαῖ πιᾶῖρϑ 
Βίερῇ. ΨψΠ]οΙ, σαπὶ Ῥατι, 

7. [ἀποστῆναι τερὸς Κῦρον] Αρετίδπ 

Βταγηπηδίϊοὶ ᾿ητεγργείδιοηετη {εο] 
τηοηεηῖς οΙο δὰ 1εριϊμθαπὶ Ρ. 
323. εἴ Υγιτεπῦδοῃῖο δὰ Εοϊοραβ Ὦϊ- 
ἤοτ, Ῥοῆ σοὺς μὲν τηᾶτροὸ ΨΊΠ]οΙ, αὐ- 
σῶν ἸηὲΓετῖς οαπὶ Ραγ, εἰ Εἴοη, 11- 
Ὀτο. 

[δεγθα ηυεράαπι ἐχίογιρῆε ϑυϊάδς 
ἴῃ τοῦ. ὑσπόλαβῶν, ἈΌΪ γνεῖδα Χοηο- 
ΡῬ;οπες Ὠεθς τεξεγί ἐπολιόρκει τὴν ΜΙ 
λησον ἀξιϊογᾶ τίίσαϊο σὴν, σαετη δἀ- 
ἀϊταπν νεὶπγ. Εα Εριβοϊα.] 

κατάγειν) ϑαϊάα5 [αὉ πος γεῦρο ἰο- 
Θατῃ ἰαιάαν]τ, Ἄν 

Αὕση οὖν ἄλλη] Ῥατὶ(, Εἴοη. αὕτη 
οὖς Ιτὰ εἴ τηᾶγρο ὙΠΟ, [εὰ ᾿διάε πα 
εχ δ]ῖο ᾿ἴἰῦτο δηποίδιαγ χαὶ αὕτση οὖν. 
Βεῖϊπάς συλλέγων ἀᾶὶ Εἴοπ, ρτὸ ὠϑροί-- 
ες. 



Τ1ΒΕῈ 1. ΟΑΡ, 1. - 
.“ “““.,ῳ. , Ἂς ἣ .ὉΨ ἰε 

φὐύτου, δοθηναί οἱ ταύτως τῶς πόλεις μώλλον, ἡ Τισσα- 
΄ 93, », ἂν « 7 μΑ » Ὁ 

Φερνην ἄρχειν αὐτων' καὶ ἡ μήτηρ συνέπρῶττεν ὠὐτῳω 
»-" “ οΝ » Χ Ν, « Ν » -“ 

ταυτώ, ὥστε βασιλεὺς τῆς μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλης 
3 ΕῚ Ἂ ἮΝ, “ Ν 

οὐκ ἡσιϑάνετο, Τισσαφέρνει δὲ ἐνόμιζε πολεμοῦντω αὐτὸν 
53 Ν ᾿ς ᾿ 7] σῷ ὦ “ » ἂλ » 
ὠμῷιὶ τὰ στρωτεύμωτω δωπανῶν ὥστε οὐδὲν ἤχϑετο 

5 »ν 7 Ἂς ε »"ἪᾺ 2 ΄ ῆς. 

αὐτῶν πολεμούντων" καὶ γὰρ ὁ Κυρος ἀπέπεμπε τοὺς 
΄ ᾿Ξ »» "“- 7 "Ἐ’ ε 

γιγνομένους δωσμοὺς βασιλέι εκ των πόλεων, ὧν ὁ Τισ- 
΄ 3. ΤᾺ μὰ 

σαζφερνής ετυγχῶνεν ἔχων, 
γ΄ Ν 7 ’ 3 εὖἷν" ἢ 54 ’ ρ 

Αλλο δὲ στρώτευμώ συνελέγετο ὠὐτῷ εν Χερρονήσῳ τηϑ 
΄ 3 Ν 7 Ὁ» 5 

καταντιπέρως Αβύδου, τόνδε τὸν τρόπον. Κλέωρχος ἥν 

Λωκεδαιμό ὑς᾽ τού Ἴ  Κὺ μόνιος, Φυγάς' τούτῳ συγγενόμενος ὁ Κυρος, 
᾽ Ι ἃ. Ἂς Ν 7 ἀν ΧΙ Σ 7 

ἡγώσϑη τε αὐτὸν, καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δωρεικούς. 

Ὁ δὲ λαβὼν τὸ χβϑειδ; στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ τού- 

τῶν τῶν χρημάτων, καὶ ἐπολέμει, ἐκ ἈΟΤν ΠΡΗΣ 

νος, τοῖς Θραξὶ τοις ὑπὲρ Ἑλλήσποντον οἰκοῦσι, καὶ 
, ᾿᾿ ἈΎΡΟ κἡ .“ ͵ 

ὠφελεῖ τοὺς Ἑλληνως᾽ ὥστε καὶ χρήματωῳ συνεβώλλοντο 
ἫΝ » Ν γὲ ἊΝ » ἔπε 

οὐὐτῳ εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν αἱ “Ἑλλησποντικαὶ 
μ᾿ ᾿ ΑΝ »“» 3 Ὁ ᾽ν ᾽ 7) 

πόλεις ἑκοῦσαι. Τοῦτο δὲ, αὖ οὕτω τρεφόμενον ἐλάνϑω- 
9. Ὁ ἢ ᾿ 

γεν ὠὑτῳ τὸ στρατευμνώ. 
ε ͵7͵ Ν ἊΣ 

᾿Αρίστιππος δὲ ὁ Θεττωλὸς 10 
Ξι τῇ Ν ἊΝ Ἔν  οἰδϑᾳ Ν “7 εὐὐνσι ὑραμ 8. Ἀ2 
ετυγχῶνς ξένος ων αὐτώ, ».41..1] πιεζόμενος πὸ τῶωῶν οἰὐϑοὶ 

5 ᾿Ὁ 3 ᾿ς Ν »"» 53: ἘΥ ΜΕ ΄“- 

ἀντιστασιωτῶν, ἔρχετωι πρὸς τὸν Κυρον, καὶ αἰτέ, αὐτὸν 

8. σῆς μὲν] Εχ [το Ῥατγι, Εἴοη. 
τηᾶγρίης ΨΊΠοΙ, μὲν δα άϊάϊς Ζεαπε. 

Τισσαφέρνει) Ματρο ΨΠ]οῖ, εχ ΠἰΌτο 
2. Τισσαφέρνην ἀΠπποίαν![, τοολεροῦντι 
ἀείποερς Εήά. νεῖ. οαπὶ Οπεῖί. ἐχ- 
ςερῖα Ο(εαβα)ϊοηὶς. 

ἐσύγχανεν] Ζευης ῥτὸ ῥ᾽ υΐααδτγη- 
Ῥετίεξϊο ροπίυπι οεπίεθαϊ, (εὰ Χοπο- 
Ῥῇοη ἤρηϊβοατα νοΐ, Ονὐταπι 18 
τὰπὶ {τ αςα πὶ αχ οἰνὶταιὶ θὰ 5. 60]]6- 
ὅϊαπι τ πη δὰ τεβεπη, 485. ρτΟρΓΙδ8 
εταηΐ ἀαίο ΤΙΠΑΡΏΘΓΗΙ. 
9. τῇ καταντιπέρας] [τ νυϊξαίαπα 

τῆς: οσογγοχίς γι ὈΔοὮ. φής ἀντι- 
πέραν Ἤπείρου εἴς ἴπ ΗΕ] οὶβ νὴ». 2» 

3" , Ἐχοϊάϊε νεῖθαπι ἰπὰ Τυηΐ, εἰ 

Οσυεὶξ, Τ)6 οἁυία ΧΙ] σοτηρατῖᾶ 1ἶ. 
ό,. 4. 

ἝἙλλησσιονσικαὶ) Μαγρο ΨΠοΙ, Ἕλο 
λησσοντιακαὶ ἀαί. 

1ο. ᾿Αρίστισ'πος} Ῥ]αίο ἱπίτῖο Με- 
ΠΟῺΪΚ : νῦν δὲ οἱ Θεσσαλοὶ καὶ ἐπὶ σό- 
φίᾳ ϑαυμάζονται, καὶ οὐχ, ἥκισσα οἱ σοῦ 
σοῦ ἑταίρου ᾿Αριστίππου Ὡσολίται “οὔ 

Λαρισσαίου" σούπτου δὲ ἦμεν αἴτιός ἐσσι 
Τοργίας" ἀφικόμενος γὰρ εἰς σὴν τσόλιν 

ἰραστὰς ἰἐσὶ σοφίᾳ εἴληφεν. ̓ Αλευαδῶν 7Ὲ 
ποὺς τορώτους, ὧν ὃ σὸς ἐρωσαής ἔστιν 
᾿Αρίστισπος, καὶ τῶν ἄλλων Θετσαλῶν. 

Ὀεζεγατῃ ροίξ Θετσωλὸς νἱτ ἀοξϊα5 ἰπ 
Αἕτις Εταάϊε. Γἰρηοηΐ. δηπὶ 1749. Ρ. 
41:6. ἰηίοετὶ νοϊαϊς ὅς. τηδ]α ὶ 

αἰτεῖται] Ματῖρο ϑίθρῃ. Ραε, Εἴοβ. 

Β 8 



6 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

3 7 ῳ Ν ἐδχᾷ Ὁ δὴ τῇ . 

εἰς δισχιλίους ξένους, καὶ τριῶν μήνων μισιδον, ὡς οὕτω 
΄ὋῸὉὋἪ . ὩὉὉ ἣν »ο»"μι ͵ 

περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιωτῶν. Ὁ δὲ Κυρος δι- 

δ τῳ εἰ ιλίους, καὶ ἕξ μηνῶν μισϑόν" ωσιν αὐτῷ εἰς τετρακισχ Ὶ ξὲμ " 
χκ -“" 3 -“ ὃς »» ὯΝ Ἂν " » 

καὶ δώται αὐτοῦ, μῆ τορόσϑεν κωτωλυσῶι ὥρὸς τοὺς ὧν-. 
ΟΝ 5΄᾽. Ὁ 7 ε} Ν 

τιστασιῶτας, τρὶν ὧν αὐτῷ συμβουλεύσητωι. Οὕτω δὲ 
“ τς ἐξ » 7) . ἈΠ ῊΝἪἬ ψ Ψ 

οὖ τὸ ἐν Θεττωλίω ἐλώνϑανεν αὐτῷ τρεῷόμενον στράτευ-- 
3 Χ ὡς , ζέ , ὃ τὸν ἄγ τὴν 

11 μμῶ. Πρόξενον δὲ τὸν Βοιωτιον, ζένον οντὼ ὠὡυτῶ, εκε- 
δ Δ 27) . νἀ Ψ ο. « 

λευσε λωβόντω ἄνδοως ὁτί τλείστους τηωρωγενέσιγωι, ὡς 
ΕἸ 7 ψ ε ἃ Γ. 

ἐπὶ Πεισίδως βουλόμενος στρατεύεσθαι, ὡς πράγματα 
“ ΩῸΟ ς »“ ν᾿, 7 ἢ 

παρεχόντων Πεισιδῶν τῇ ἐώυτου χώρῳ. Σοφαίνετον δὲ 
͵ ΝΎ Ὁ ν τᾷ ΕΣ 

τὸν Στυμφάλιον, καὶ Σωκράτην τὸν ᾿Αχωιὸν, ξένους ὄντως 
7 ἘΦ 37 ΄ πὸ “Ὁ «ἢ 7 

Καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λωβόντως ἐλϑεῖν ὅτι πλεί- 

ἀΐτεῖ ἀαπι, αυοὰ ἱπιρτοῦδης Ζευης 
ΟὈ] 5. αγαΐ Ἰοοὶ 1. 3, 14. Κῦρον αἰτεῖν 
τσλοῖα. οἵ. Ἰδ14. [εξξ. τ6. ἐμὲ τσολλοὶ 
σῖτον αἰτοῦσι εἰς ἴῃ ΟὙτορ. ν]!ἱ. 3,41. 
αἰπεῖσθωι παρά τινος εἴς ᾿πῖτα ἱ. 3, 16, 
εἴ 1ἴ. 3,18. Ογτορ. ἰ. 6, 5. δεῖσθαί 
τινὰ ἰξαπεπτε ᾿ηδηϊῖνο ᾿ηΐγα νὶ. ὅ, 
31. Αἰ Ογτορ. ν. 2», 13. εἴ ἵνα σε 
πούχων σινὰ αἰσήσωμωι τσαῖδά μοι γενέ- 
σϑαι. ὉΔῚ ἰατηεη ἀἄσταπι εἰ ἰη οί θης 
ΤΩΪΏΪ νἱάθίυγ ργοποιηξη σε δαάϊζατη, 
αὐοά Δεὴδ τ] γα. Εταπὶ ΤΠ υοΥ- 
ἀϊάες αἰφεῖσπγαί τινα [ξααεπίε ἰη Βηϊτῖ- 
0 {τεασαδηίαῖ, Τατηεη Δι ορῆδπεβ 
ῬΊΟΕ νογία 240. αἰσῶν λαβεῖν σι σμι- 

κρὸν ἀῤγυρίδιον αἰχῖτ. Ἑαπυϊάεπι Πἰς 
τορίογ ΠηλΠΠταἀϊπεπὶ Ἰοσογαπι ἴῃ 

ἰπϑὰ ΕἰΌτο [οτρίαταπι Οοάά. τεσθρὶ. 
ποεριγενόμενος ἄν] ΤιΘοποΙανῖ! σοη]6- 

διαταπι τυεριγεένησόμενος ἂν ἔρτενὶς εἰ- 
ἴατα ΗαςοΠὶπίοη. 

τορόσϑεν}] Ἑαά, νεῖῖ. ουπὶ ΘΟ ΕΙΕ, 
“τροέσϑαι 5 τηᾶτρο ὙΊΠοἰ , τορόϑεν δὲ 
πρόσϑϑεν Δῃοίαν , 

κατωλῦσαι} ΤΠΓΕΙΠρ6 σὸν πσόλεριον. 
Ἰάθπ σα. 2,9 1. εἰ συναλλάστεσθαι. 
1ῃ ΠΕΙΙΘηἰοὶς νὶ. 3, 15. δῇ, τοόλεμοοι 
καχωλύονται, ἰῃ Ἡτοάοίο νυ]. 140. 
ἀλλὰ καταλύσασϑε. ῬΟΙγΌΪα5. ἢ]. 8. 
καταλύεσνγα, σὸν τσόλεμον. Οεἴδτατη 
Τρεέϊαης πεθο δά Ὑπεβαϊογα πη ἀ1Π}|- 
αἴα, αι οὈϊίοτ τἀηρὶς Νοῖζεγ 'ῃ Ηεὶ- 
Ἰεηῖοὶβ ἰΐν 3... 36. υδἱ ΤὨεταπιοηδία 

«ἔλοις ο δὰ Οἰταπὶ Ἰοᾳαξηίοτῃ ; 

, 

ὅτε γὰρ ταῦτα ἦν (ΟἸγυιριδὰ!ς 933) 

οὖ τσαρὼν ἐτύγχανεν, ἀλλ᾽ ἐν Θεσταλίᾳ 
μετὰ Τῃιρομηϑέως δημοκρασίων κατα- 

σκευασείων, καὶ τοὺς τσενέστας ὥσλιξεν 
ἐπὶ ποὺς δεσπότας, ατηάϊὰ δηΐεδα Α- 
τπεηϊεηίες ᾿πιπλισαδταπῖ (ξ ἢἰς αἰΠ}- 
αἀἰ15 ὙΠεβδιογαπι, αἱ σορποίοϊτηιϊ 5 
εχ Αὐδορῇδηϊς γείρὶ5. νετία 1263. 
δαἂ αηὐεπ ἰοσυπὶ σοηξετεπ ἦα ἋΤὰπὶ 
ΤΟ 0}1ἃΔ ρύθοα εἰ δα Ναδαβ. νεπὰ 
όφι. 

11, φίλον ὄντα  Μάατγρο ϑιερῃ. Ν1- 
Ἰοῖς Ποῦ Βτοάθι, Ῥατγ, Ετοη. ξένον 
ἀεάεγαπῖ, ααοά εἱοῆεγηα νἱάδοαϊυς 
εὔε Ζϑαηῖο : Γεἀ ᾿πίγα 111. 19. 4. εἴ : 
ἀλλὰ Ἱπτρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἷ- 
κοϑεν ξένος ὧν ἀρχαῖος. Ἰ(οταπι ν. 3, 
5. Ἐξενοφῶν ἀοπδτπη ΑΡΟ ΠῚ ἀεά!- 
σας ΠεΙρῃ 5 καὶ ἐπέγραψε «ό, σε ἕαυ-- 
σοῦ ὄνομω καὶ τὸ Ἱπροξένου, ---- ξένος γὰρ 
ἦν αὐσῷ, Ὠϊοάοτο πρόξενος Θηβαῖος 
ἀϊοιϊτατγ. 

ἐπὶ Ἰτεισίδας} ἐς Ἡαθει πιᾶτρο Ὑ1]- 
Ἰο!Γ, Ππισσίδας υδίχας {οτὶρία πὶ Παθεῖ 
Ῥατ, σαπὶ Εἴοῃ. βουλόμενον ἀεϊηα 
Ετοπ. 

Σοφαίνεπον}] [5 εὔξ ν᾽ ἀεῖατ, συ]ὰς 
᾿Ανάβασιν Κύρου Ἰαάαν!ε διορῃαιαβ. 
ΒνυζΖδητίηα5. Τὰ 0 νοσδθ }}5 Καρδοῦχοι 
εἰ Τάοχοι. [Ιάδτι {(εητῖς ες. 
δα Ὠοάοταπὶ χὶν. ῥ. 664. ϑορῃδϑης- 
ἴὰ5 ἢ ἀϊνετίαβ π΄ πη ]τῖ5 αἷς ἃ Χα- 
ΠΟΡΠοπῖα, σδαίαπῃι ἔοτία τερεγίθ5 ἱπ 
ἰ15) 488 ἀθ δεὸ (τἀ! άϊς Ὡοῖζοσ ν, 8, 1. 

-; ας δ. Νὰ πεν μμμδιννιννι ἃς πΝΝ ς ΔΥ͂ΣΣ 



ἘΒΕ Τ᾿ ΟΑΡῚ ῚΣ, ν 

« 7 ἠκην ων ᾿ς » ,ὔ “ 

στους, ὡς πολεμήσων Τισσώφερνει σὺν τοις φυγάσι των 
7 » 7 “ “ 

Μιλησίων. Καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

σι. 11. 
5 πο πὰ ὧὦὖἶδ Δ 37 : ᾿ 

ἘΠΕῚ δὲ ἐδόκει αὐτῷ ἤδη τορεύεσιτωι ὥνω, τὴν μὲν 
Ν, 3 “ ς Ψ, Υ͂ 3 »" 

πρόφασιν ἐποιεῖτο, ὡς Πεισίδως [βουλόμενος ἐκβαλεῖν 
3 “ ͵ Ν 3 ᾿ « ᾽ 7 

᾿παντώπωσιν ἐκ τῆς χωρῶς" κῶὶι ὠϑροίξει ὡς ἐπὶ τοὐ- 
᾿- ΄Ν Ν ΕῚ ρον '. 

τους τό τε ΙΝ καὶ τὸ Ἑλληνικὸν ἐνταῦϑω στρά-- 

τεῦμα: καὶ , παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχῳ, λαβόντι 

ἥκειν ὅσον ἥν αὐτῷ στράτευμα: καὶ τῶ ᾿ΑΡΤΗθαιϑ, 
δν 

συνωλλωγέντι πρὸς τοὺς οἶκοι, ΤΕΣ ΟΣ πρὸς ἑαυτὸν, 
Ν δ᾽ ᾿᾿ ὦ Ν᾿ μι “2 ἀν. ὰ 4 δα 

ὃ εἰχε στρώτευμω κωὶ Ξενίω τ Ἀρκάδι, ὃς αὐτῶ 
4 Π Γ 

᾽ὕ δ ,.5 "»" ν᾿ »“ « ͵ὕ 

προειστήκει του ἐν τῶις πόλεσι ξενρκοῦ, ἥκειν τσωρηγ- 
7 ἍΠ 327 μι ς Ρ ς ". 

γείλε, λαβόντα τοὺς ἄνδρας, τὔλὴν ὁπόσοι ἱκωνοὶ ἥσων 
᾿ » ᾽ ᾿ “4 Ν Ἂς 

τῶς ὠκροπόλεις φυλάττειν. Ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μί-2 
“ο͵ Ἂν: 7 5 ᾿“ ᾿ς ἶ 

λητον τπολιορκουντώς, κωὶ τοὺς φυγάδως ἐκέλευσε σὺν 
δι 7 ς 7 ϑ.... ὦ ᾽ "Ἂ 

αὑτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὑτοῖς, εἰ Κωλως κωτον- 
,7ὔ δι ἀν ὡ Ἂ ν 7 τὰ 

πράξειεν, εῷ ὦ ἐστρωτεύετο, μή τρόσιϑεν ππαύσωσϑαι, 

τορὶν αὐτοὺς κωτωγάγοι οἴκωδε. Οἱ δὲ ἡδέως ἐπείϑον- 
βρν.. 7 ΧΝ ΡΝ ᾿ Ζ ἊΣ . 

(ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ) καὶ λαβόντες τὰ ὕπλα, 

Τισσαφέρνει] ΠΙ͂ΔΠΟ [ογγηδτα ρτῸ Τισ- 
γαφέρνη εχ (ἰαῇδ]. εὐἀϊτίοης εἰ ΟΕ], 
τῦτο τανοσᾶνῖ Ζεαηδ. 

1. ἤδη) [)ε τεπηροτεὰ [αἱσερίθε ἐχρε- 
ἀϊεϊομ5. νιάθ ἀηηοίᾳία δὰ ἤἥπεπ ὃχ- 
ἔγχε πὶ ΠἸΌσΙ ΓΕ Ρ ΠῚ]. 

ἐνταῦϑα) 1 ἰμσ, τη τἰἰμηη ἰοσιηη, μὖὲ 
μμπὶ Ραμ, τηϊεγργοίδίυγ Ζεαπε, 
αυοά εταῖ ἐκεῖσε. {{ΠΠ|0, 11 μα ΑἸ 11ο716 
Ὑνεικε, 4ὰὶ δἀάϊ μος αἷς {Ὁ} 1τ8τ15 
σδαία : πεαὰ 8 ΘηἸ τ ΟἸΠΠ65 ΟΠΊΠΪΠΟ 
ῬΙθᾶτοβ εἰ Οτεθοοβ, αἱ δ᾿ 6 [Πΐ, 
Ογταπη οΟἸ]ερι δα. ϑεά τὰ [οτὶ ρα ΠΊ 
τὸ ἐνταῦϑα οροτίεῦαῖ. ΝΙΙ νοοδδυ- 
Ἰατὰ οἷξ αἰϊθπιιιη, Πρπιῆσατα νἹάειαγ 
7121. 

τοαραγγέλλει] 1ἰὰ ες ῬατίΓ. εἰ 
ἘἙτςοπ. αὐυοά ρῥτοῦανὶ οὑπὶ Ῥοτγίοῃηο 
Ῥιορίοσ Ὀοηιταϊθαι οογαμπι ᾿ἰΡοΓ ἢ. 

Πιβῆοιϊα επὶτῇ εγαΐ ἀεβηΐτα ἐχ ἱρία 
οταῖοηθ, φαοαίαψαθ ΧἜΠΟΡΠοπτὶ ρΡ]8-- 
σαετῖῖ τορι 5 Ρῥτοοίεηβ, αυοὰ απ 
ναγτΓ, 

ἀποπέμψαῇ Ατὶπίρρὰς ρίας ποῦ 
νεηϊῖ, ἱεὰ Μεποπετηῃ τηϊῇί. 

ἐν ταῖς τσόλεσι) ἘἈεὰϊ δὴ (ΔΡ, 1. ἵεξὶ, 

ἦσαν] Εχ ἰἰἀοτὶ ΠΡ τὶς. νυϊραία πῇ 
εἴησαν ΠΟΥΓΕΧΙ. 

2. ἐκέλευσε) Εάά, νει, Ουεϊ. ἐκέω 
λευε. ; 

ὑσοσχόμενος} ΟἿ, ἰηῖτα σᾶΡ. 9, 7. 
[εχ4ᾳ. Πεϊηὰς τσράξειεν ἀαί Εἴοπ. ρΡοῖ- 
ἐᾷ τηαρωλαβόντες τὰ ὅπλω ΤηδΙΡῸ 
ΘΙΘΡΗ. 

τοαύσασϑαι!) Νε τοαύσεσϑαι {οτθεπ- 
ἄσπι οεηίξᾶθ, οοπηρᾶταῖ Ζεαῃθ ἀρένϑο 
Πρ πλατα 11. 3) 20. 

Β4 
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8πωώρήησαν εἰς Σάρδεις. Ξενίως μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πό- 

λεων λαβὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις, ὁπλίτας εἰς Τέρέσε 

κισχιλίους. Πρόξενος δὲ ταρήν, ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς 

πεντωκοσίους καὶ χιλίους, γυμνήτως δὲ πεντωκοσίους" 

Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφώλιος, ὁπλίτας ἔχων χιλίους. 

Σωκράτης δὲ ὁ ᾿Αχωιὸς, ὁπλίτως ἔχων ὡς πεντωκοσίους" 

Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς εἰς τριωκοσίους μὲν ὁπλίτας, τριω- 

κοσίους δὲ πελταστὼς ἔχων τοωρεγένετο᾽ ἤν δὲ καὶ οὗτος 

ἃ καὶ ὃ Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευομένων. Οὐ- 

τοι μὲν εἰς Σάρδεις ωὐτῷ ἀφίκοντο. Τισσαφέρνης, δὲ, 

κατανοήσως ταῦτω, καὶ μείζονα ἡγησάμενος εἶνωι ἢ ὡς 
3, ἐν : 7 ο ὃς 7 « ᾿. - 

ἐπὶ Πεισίδως τὴν πωρασκευὴν, πορεύεται ὡς βασιλέω, ἡ 
» « ΄ 9 « Ψ, ᾿ 

5»ἐδύνωτο τάχιστα, ἱππέως ἔχων ὡς τπιεντωκοσίους. Καὶ 

αὐ ὐππὐδόλδωω»:.. 
βασιλεὺς μὲν δὴ, ἐπεὶ ἤκουσε παρὰ Τισσαφέρνους τὸν 

Κύρου στόλον, ἐντιπαρεσικευάζατα, 

Κῦρος δὲ, ἔ ἔχων, οὺς εἶπον, ὡρμῶτο ἀπὸ Σάρδεων καὶ 

ἐξελαύνει διὼ τῆς Λυδίως στωϑιμοὺς τρεῖς, παρασάγγας 

εἴκοσι καὶ δύο, ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποτωμόν. Τούτου τὸ 

εὖρος δύο πλέϑρα' γέφυρω δὲ ἐπὴν ἐζευγμένη πλοίοις. 

δέπτά. Τοῦτον διωβὰς ἐξελαύνει διὼ Φρυγίας σταϑ' μὸν 

ἕγω, παρασάγγας ὀκτὼ, εἰς Κολοσσὰς, πόλιν οἰκουμένην, 

τοωρῆσαν εἰς Σάρδεις] Τὰ Οοά. Ρα- 
ΤΙ. εἰ Ετοη. Ψαυϊραίατη τσροσήεσαν Ὦὰ- 
8 Ἔχ ἱπίεγργείδτίοπα οτίαπῃ νἀ δτυγ 
εἰἰδτη Ναϊοκεπαῖο δά Ηετγοάοι. ὑ, 
10. 

3. εἰς πτριωκοσίους----τσελτασσὰς} [τὰ 

ουὐτὰ πιᾶτρὶπε ϑίερῃ. ΨΊΠ]οΙ , ΠΌτο 
Ῥατι, εἰ Ἐτοη. Τοτρῇ, δ᾽ νυ]ραθα- 
ἴυγ εἰς ἑκτακοσίους ἔχων ἄνδρας. ϑεά 

ΧοπορΏοη ἴῃ τα] }]5 ἀπο 5 ΡΕΠῈ5 
εἴ παπγεγαπῃ τ]ὰ τὰ αἰ ΔἸ πραἿτ, 

4. εἰς Σέρδει)] Ματῖξο ΨΠ]οΙ, ἐς Σ. 
ἀκδι. 

᾿ Τισσαφέρνης} ΠΙοάοτας χὶν. 11. εχ 
Ἐρδοτὶ ΠἰΌτγο χνὶϊ. πατιαῖ, ΑἸοϊ δ άθπι 
Ρτπηατα ΟΥὐτὶ σοηΠ] τῇ πιο! ]ξλατη 
Ῥτοάϊα εἴς ῬμαγηαῦαζΖο, ἰάθο Ὁ ἢος 

1τηἰετεδαιη. Θυοά εχ ξάς Ερδοτῦι 
τερείϊεγαπε Ρ] αἴάγομαβ. εἰ (ὐοτηε]αὰ 
Νεροβὶ ἴῃ ΑἸοΙθΙα 15 Ια. 

5. οὗς εἶπον! 1ίὰ ΟὐΠῚ ΤηΔΙρΡΙΠ6 
Θίερῃ. εἰ Απιαίροὶ νεγῆοης νγεϊῆυς 
ἨυτοΠίπίοη εἰ Ζευαπε. Ψυΐρο ετγαῖ 
ὡς εἶπον. Ματρο ψΙΠ]οΙ, σαπὶ Εἰ το 
Εἴοη. οὕς εἴρηκα ἀδῖ. 

ἐξευγροένη ----ἑ π τὰ] Ματγρο ΨΊΠοιῦ. 
ἐπεζευγμένη εχ ἸἰΌτΟ 2, ἔπεισα 6Χ 11- 
ὈΓῸ 1. εἴ 3, δηποίαν![[. 

6. Κολοσσὰς] γυϊρο εγαῖ δηΐα Ζει- 
Ὠϊαση Κυλοσέας, Ουεῖξ, Κολασέαςς 
Βτοάδϑιιβ πη! εραὶ Κολασσὰς, ᾳυοά εχ 
Εἶῦτο 2. δηποίανϊ τπᾶῖροὸ Ποῖ, 
Ψψεγαπι (οτὶρίατατα μαῦρες ᾿ἰθεγ ΡατγίΓ, 
εἰ Εἴοη. ρτοθαίαπ Ἰᾷπὶ οἰΐπι ἃ ΥΥ οἵ- 



Τ1ΒΕᾺ 1. ΟΑΡ. ΤΙ. Π 

εὐθδαίΐμονω καὶ μεγώλην. Ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας 

ἕπτά" καὶ ἥκει Μένων ὁ Θετταλὺς, ἔχων ὁπλίτως χι- 

λίους, καὶ πελταστὰς πεντακοσίους, Δόλοπως καὶ Αἰ- 

γιῶνας καὶ ᾿Ολυνθίους. Ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει στωϑ' μοὺς 7 

τρεῖς παρασώγγως εἴκοσιν εἰς Κελαινὼς, τῆς Φρυγίως 

᾿Ἐνταῦϑω 

Κύρῳ βασίλειω ἦν καὶ παράδεισος μέγας, ἀγρίων 3η- 

7 5 β 7 Ν δ 7 
πόλιν -ομἠκουμένήν, μεγώλην κωὶ εὐθωϊμονω. 

7 7 5 »"» 3 ͵ 3. ἡδὸ δῇ ς ον 

ρίων πλήρης, ὦ ἐκεῖνος ἐϑήρευεν ὠπὸ ἱππου, ὁπότε γυμ»- 
] ᾿ς ς 7, ΄ς οὖ “ ν “Κ΄, 

νώσωι [βούλοιτο ἑωυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. Διὼ μέσου 
δὲ » ἃ ) δ ἀν, ἃ 7 Ἂ ΗΝ ε δὲ 

εἐ τοῦ παραθείσου ρει ὁ Μαίανόρος ποτῶμος᾽ ὠἱ ὅθε πή- 
Ν 3 κὸν 5 Σ “ 7 «ὦν νΝ Ν διὰ 'βῳ 

γωὶ αὑτοῦ εἰσιν εκ τῶν βασιλείων" ῥεὶ δὲ καὶ διὼ τῆς 
»" 2, ΝΝ ͵7 ὸ 

Κελαινῶν πόλεως. Ἔστι δὲ καὶ μεγώλου βασιλέως 
ζ ᾽ κοῦ 3 μος ΕῚ -“7ὦ΄ἷ -“"ρ, “Ὁ 

βασίλειω. ἐν Κελωιναὶς ἐρυμνὼ, ἐπὶ ταῖς πηγοίίς τοῦ 
77 Τῶν τυ ἜΡΩΣ ὩΣ ὁ ͵ αν. Ν Ν Ω 

Μαρσύου ποτώμου, ὑπὸ τή ὠκροπόλει" βῥει δὲ καὶ αὗτος 
ἊἜ ΡῈ ᾽ ᾽ 7 5 Ν “ 

διὼ τῆς πόλεως, καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίανδρον" τοῦ 
Ν 7 Ἂν ΕΥ̓ Ε ΄ " »“ 

δὲ Μαρσύου τὸ εὖρος εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν. ᾿ἘἘνταύθϑω, 
, ͵7 2 -Ὁ 7 ᾿ὰ » 7 

λέγεται ᾿Απόλλων ἐκδειρωι Μαρσύαν, νικήσως ἐρίζοντω 
ς ΄ς 7 οὖ νὴ Ψ» 7 3 ᾿ς ηρόχη. ἡ 

οἱ περὶ σοζφίοως, κωὶ τὸ δέρμα κρεμώσωϊ ἐν τῷ ἄντρῳ, 
.“ ς ῪῚ ἊΝ » ε ὍΝ »- 

ὅνδεν αἱ πηγαί" διὼ δὲ τοῦτο ὁ ποτωμὸς κωλέτωι Μαρ- 

ἔε!πρῖο εἰ ψαϊοκεηδτῖο δὰ Ἡετγοάοτὶ 
νἱϊ. 30. Οείζεγατῃ Ρατγιί, καὶ εὐδαί- 
μονα Ὠαῦείῖ, δῖ. ἤαίτι πε! (ἐξ, 
ἡ. Ὠαῦεῖ εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. 

καὶ ἥκει] Εἴοη. καὶ ἧκε ἀαϊ. Ἡιοάο- 
το Μένων ὁ Λαρισσαῖος εἴξ, 

ἡ. μεγάλην) ΟὉΕΙΓ, εὐδαίμονα καὶ 
μεγάλην ἀδῖ, ΄αεη οτάϊπεπΊ Παῦο5 
{εέϊ. 6. 

ἐϑήρευεν] Οἵ. (ΕΠ Οοποτηϊοὶ ἷν. 24. 
πηγαὶ]. ΤΑνὶὰ5 Χχχνὶ!. 13. Μααη- 

ἀεν ἐὰ αγοὸ {μππα (εἰ ΟΠ ΑΥΜΤ ΟΥ̓ 5. 
“πεαϊα πγὸες ἀεσμγγεπς, Ὠΐϊο Οταδί. 3 δ. 
Ῥ. 68. εὰὦ ἘεΚ. ὅσε Μαρσύας οὗτος διὰ 
μέσης τῆς τυύλεως ὑμῶν ῥέων, ὅτε Ὄργας 
(Ὄρβας εἀϊτατ), ὅτε Μαίανδρος ὅζο. 
. 8. ἐμβάλλει] ΑτΠΙάεϑ 11. Ρ. 526. εχ 
Ὦ.]. εἰσβάλλει Παθεὶ, 

εὖρος} ϑῖερῃαπιι5 δάάϊάϊε ἐσσὴν, Δά- 
ἀϊιο ταυηεη αἰειίοο. 1άδπι νετθιιπὶ 
χα ᾿ἰΌΤΟ 2. ἀπηοίαν!τ πγατροὸ ΨΊΠ]ΟΙ, 

νικήσας ἰρίζοντα Σὰ Αὐἱβιάεβ. ἐρίσαντα 

Παδοῖ : νικήσας ογϊς ΑΠοΟΏνΠλι5 
Οαϊεὶ τπείοσγ δἀϊῖα5 ρος ᾿οτηείγι απ 
Ρ- 196. ςἄϊε. ΕΠ ΟΠεταης. 

σοφίας] Ὠς τε τηῆοδ, περὶ τέχνης 
Ὀϊοάοταϑ 1]. 59. τσερὶ μουσικῆς ΑΡ0]- 
Ἰοάογαϑ ἱ. 4» 2. Σοφία Ῥιπάδατο δὲ 8π- 
τα  ΠΠ τς Ῥοειῖβ δΓ5. πη αἰ τῳ 
εἰ σοφισταὶ ατίϊῆοδ5, Ρροείθθ, σηυῇοὶ 
ἄς. 

διὰ δὲ] Αποηγτηὰβ 1. ο. δὲ οτηϊπέ. 
Νογήάξῃ πνὶϊ Ηεοτοάοίυς νι]. 26. Κα- 
σαῤῥήκτης Ὠαῦεῖ. 1)6 [οητθυ5 Ματ- 
ἴγϑ εἰ Μεδῃάτγι ἰΙοοῦπὶ Μαχίπιὶ ΤΥ- 
τὶϊ Ὀιἤεττ. ν}, δα ά!άϊ ἡ εἰῆζε. Ῥοῖ 
ΑἸεχαπάσ Μ. εἰϑίεπι (εἸθηδγα 
οΕἸο τας. εἰ πιᾶρσηϊαἀο ἱπητηϊηαίξ, 
εἢ, ᾿ποο] 15 ἴῃ πονδπὶ υὑτθετῇ παυά 
Ρτόσαὶ σοπάϊίδπ ἰγαἀαξι]5, (Οἵ, Ουτ- 
115. 111. 1. Ρ] Π]ὰ5. ν. 29. Αττίδηὶ ἃ- 
ΠΑ, ἱ, 20; 2- 

κωλεῖται) ΤΑῦεγ Ῥατ, Ἐίοη. σὰπὶ 
τα λτρῖηθ ΠΟΙ, λέγετον Παθεηΐ, 



1Ιο ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

οσύωας. Ἐνταῦθα Ξέρξης, ὅτε ἐκ τῆς Ἑλλάδος ἡττηϑ εὶς 

τῇ μάχη ὠπεχώρει, λέγετωι οἰκοδομήσω! ταὐτώ τε τῶ 

Ἔνταυϑώ 
“4 “ο΄ « ψ ᾿ ν “- ΄ ε 

ἐμεινε Κυρος ἡμέρως τριώκοντῶ κ͵ὶ ἤκε Κλεωρχος ὃ 

ΝῈ “ 3 “2 

βασίλειω, καὶ τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν. 

3 ς 7 

Λακεδωιμόνιος, φυγὰς, ἔχων ὁπλίτας χιλίους, καὶ πελ- 
΄- ἮΝ 3 7 ςς γι, ᾿ῆτέ ὃ 

ταστὼς Θρῳκως ὀκτακοσίους, καὶ τοξότας ἹΚρητῶς διώ- 
'. «“ Ν ἣ᾽ - ͵ ἣ ε ,7ὕ͵ 

κοσίους. Αμώ δὲ καὶ Σωσίας τὐωρὴν ὃ Συρωκούσιος, 
9 ε 4..}.}) » ἢ 5) 
ἔχων. ὁπλίτως χιλίους, καὶ Σοφωίνετος ὁ τ ἐς ἔχων 

ὁπλίτως χιλίους. Ἐνταῦθα Κύρος ἐξέτωσιν καὶ ἀριδ- 

μὸν τῶν Ἑλλήνων ἐποίησεν ἐν τω βεύκωνμι.. καὶ ἐγένον- 

Το οἱ σύμπαντες, ὁπλῖται μὲν μύριοι καὶ χίλιοι, σελτω- 

σταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. 

9. ἔμεινε Κῦρης] Οπεϊῇ, ἔμεινεν ὁ Κῦ- 
ρος ἀαϊ. 

Σωσίας----χιλ ίους1 Μᾶτῖρο ϑίερῃ. εἰ 
ΜΊ]οΙ. Σωκράτης Ὠαῦδηι. Θεὰ τε- 
ἔϊτία5. Ρ. Βατπηαηπ δά ϑυ)])ορεη. [η- 
Τοτὶρί. μοί ᾿οσύν}}} δισαϊα Ρ. δο4. εἴ 
583. Πποϊηέῃ 516] 15 ἐγεαεπίδϊα ΠΊ, 
ας ἀρραᾶγεῖ εχ ΠῸΠ1Ϊ5, ᾿π] Ουρι 5 
εὐλείνιο σπῖτι: 2 τι ΣΈ Σ χν  σδὲ ὑπ χυῇ: 
21. Σῶσις Χεπορῃοηί ταβιτατατῃ νο- 
Ἰαϊς, (ὑξίθα τη ΠΌΓΏΘΓΙΠῚ σπριοκοσίφυς 
εχ τησγρὶπε δίερῃ. εἰ ΨΊ]οΙ, τεσεριῖ 
Ζεαθμθ ἰῇ ἰοσαΐη νυϊραί! χιλίους, 
απθηι ἱρίᾷ Χεπορἤοῃτῖς Γὰρραϊατίο 
ἀδτηηδῖ, αὐ Αἰ Ζεῦηθ. [|ἢ αὺ0 [ςἃ- 
το εὐτῇ [αἰ], ροῆεα ἀοοεῦο. Ιη 
Ἰίῦτο Εἴοη. νεῦῦα ἤθθοο καὶ τοξότας Κ. 
δι ἄσ. υἱαας δά Ἰοσὰ πὶ καὶ Σοφαΐνετος 
ἀείαηϊ. 

Ἔνταῦϑα Κῦρος] Ματῖρο ΨΠ]οἱ, καὶ 
ἔνταῦϑα εἴ εχ ᾿ἰΌτο 2. ἐνσεῦϑεν Δηηο- 
ταν, Ετίατη Εἴοη. καὶ ἐνταῦθα δα- 
θεῖ. 

οἱ σύμπαντες Ματῖρο ΜΗ οἰἵ, ρῖὸ 
ΒΘ Ἕλληνες Δηποίαν!ζ, οἱ Ἕλληνες 

ἴῃ. Ετοπ. εἰ ῥοιαί τοξεγγὶ δὰ ἀφέλειαν 
ΣΧ ΕΠΟΡΠοητ5 τερϑϊτατα σοσα  ] αΓὰ. 

μύριοι καὶ χίλιοι] Ἀτίοπες ἤο {ὰρ- 
Ῥαΐο εχ (εξ. 3. εἴ ἢ. 1. Αἀνεποαης 
οὐτὴ Χεηΐα δσλίσαι - 4οοο 
Ῥτοχεῆο ΙρΟοΟ 
Βορπορηδίο ϑιγαδρβαϊίο. τοῦ 
ϑοοτγαῖα - 500 
Ῥαῆοιιε ἄνδρες (ποη ῥπλὴτα) 7οο 
ΟἸδαιοῦο - - Ιοοο 

ϑοῇᾷ -ὦ - φς νδὅ 
ϑορῃροπείο ᾿Ατοδήςε - ἢ ζο 1970) 

Θυ!ϊ εἴθοϊαηξ ΓΠπιπδ Ιο,ΟΟΟ 
ὁπλιτῶν, Ἰρίτατ ἀείαης τ}}[}ς ὁπλίσαι 
Γαγάτηϑὲ Χεπορῃοηίεδ. 
(οηίτγα ἢ γατοπμεηὶ ἰπξᾶς πελ- 

΄σώσσῶν ΟἸΘΔΤΟΝΙ - 8οο 

Σ πυτηῖν ἢ ἀἶνν ἐδάμοι 
νήσων ΡΙΟΧΕΘΏΙ - δοῦ 

σοξο- 
“σῶν Οτεία πὶ - 20 

ΕΠβοῖταῦ τ ητα Ποιὰ πὶ ΟΠ1- 

᾿ΠὨΪᾺΠῚ - -᾿ 1500 
Α αὺυὰ Γαπτα ανεῖ αὐυδτία ΡᾶΓΒ. 
ααοπηίηας εἰ οἰαζαγ Γἀτῆτηα ἀπογαπι 
τ ΠΠΠΠ πἢ, 4 δ ΠῚ “Ροία!τ Χεπορμοπ 
ττελταστῶν, πετηρε ἀμφὶ σοὺς δισχιλί- 
ους, ἴῃ ᾳυᾶ νἱτὶ ἀοξὶὶ ραίαπι ῥεϊταίις 
ΔΏΠατηθταγὶ ἀρ τἀῖογοϑ εἴ γυμνῆτας. 

Οοπιίγα ἢ οὰπὶ ᾿ἰΌτὶ5. Ορε τη5 Ῥὰ- 
Ποηΐβ. σΟρ 5. οπηηϊ 8, αυὰβ ὁπλιτῶν 
ἴῃ πυγλεῖο Παρισγαηΐ νυἱτὶ ἀοέϊ!, 
σαπὶ ἄνδρες ἱπίΉ]Π ΠΟ νοσάθα]ο ἰῃ πᾶσ 
τ αἰσαπιῦ νυΐσο, ἀείγαχθτῖβ αυ8- 
ἀτιηρθηΐοβ, εἰ ττεσεηΐοβ. ὁσ'λήσας ρΡο- 
Γαετὶ5, οομῖγα εχ ϑοῖδε ἰγεσεητβ ὁσλίσ 
σαῖς απ Πα πὶ ἰτῖ5. τ }}}] 6 ἔδοετγίβ. 
εἰποίϊτζατ [τηπηᾶ ὁπλιτῶν 10,300. 

δίχα τεῦ. ἢ Τὰτητηθ τσελτασσῶν 
σατ Ορτπλ5 Εἰ 115 [τεσεηΐοβ Ραποηῖβ 
Ρεϊιαῆας δαάϊάετβ, εθϊοίτατ Τὰ πηπγα 
τοελταστῶν τδοο, 4186 τα αἰῖο Ρτορίυβ 
θΕΙ ἃ Γἀπιπτὰ Χοπορποηῖοᾶ ὠμῥὲ 
φοὺς δισχιλίους. 

«μα τ ἔοι. 

ναι 

ἴω. 



ΠΙΒΕᾺΕ 1. ΟΑΡ. 11. [2 

-Ὁ » ᾽ὔ 

Ἔντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑιμοὺς δύο, παρασάγγας 10 

δέκα, εἰς Πέλτας, πόλιν οἰκουμιένήν. 
5 .“ 3, 

Ἐνταῦϑεα ἐμεινεν 
ς ᾽ -“ ᾽ »" “ὦ ΄ς ὟΝ 7 5} 

ἡμέρως τρέὶς᾽ εν αἷς Ξενίως ὁ ᾿Αρκὰς τὼ Λύκαιω ἔθυσε, 

καὶ ὠγῶνω ἔϑηκε' τὰ δὲ ϑλα ἤσαν στλεγγίδες χρυ- 

σαν" ἐϑεώρει δὲ τὸν ὠγῶνω καὶ Κῦρος. ᾿Εντεῦϑεν ἐξε- 

λαύνει στωϑι μοὺς δύο τιωρασάγγως δώδεκω εἰς Κεραμῶν 

ΤΑΌτιὶ {οτῖριὶϊ ΠαὰΘ ΟΡΕΓΪ ἴῃ [8- 
ααξητθυβ ταῖγα νᾶτγίαηΐ Του] ριαγᾶτῃ εἴ 
ΠΌΤΠΕΓΟβ. ϑίερῃαπαβ ροΙ͂ μύριοι καὶ 
χίλιοι ἴὰ Οοάϊοα νείεγε τερετῖτ (οτὶ- 
Ρίαπι, αυοὰ ]ιΑΥσἤετι5 'πΠ ΒΕρβ 
ἀυοῦιυβ, εἰ εἴ ἴῃ Ῥατγ. Ετοη. εἴ ἴῃ 
ΠΙΌΓΙΘ 1, 2»). 3. πηδγρίηἷθ ΝΊ]ΟΙ, τοελ- 
τασταὶ δὲ τποεντακόσιοι, γυμνῆτες δὲ 
{γ1 οἱ, τηᾶῦρο δὲ οτηϊτ11) σεντακό- 
σιοι, Κρῆτες δὲ διωκόσιοι, Θρᾷκες ὀκτα- 
κόσιοι, (Θρᾷκες δὲ τηᾶτρο ΨΊο11.) σύμ- 
πᾶντες ἀριῶμὸς (τχᾶτρο ΨΊ]οΟΙ, ἀριϑ.- 
μὸν) μύριοι τρισχίλιοι" οἱ σύμπαντες 

ὁπλίσαι μὲν, μύριοι χίλιοι, τσελτασταὶ 
δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. Ἰῃ αυὰ {οτὶ- 
Ῥίατα τηδηϊ εἴ πὶ εἰ ροτεπια νετρᾶ 
οἱ σύμπαντες---δισχιλίους ἃ ᾿ἰὈτατῖο ἔὰ- 
16 εχ 8115. ΠΠΌτὶβ ἴῃ ΠΊΔΓΡῚ 6 ΔΠηη0- 
ταία, ἀεϊπάθ νετο Ἰρῇ ογατι πη β [εχίο 
τηδὶα ἐαϊηε ΠἸὰῖὰ. εϊπἄθ παπιεγὰβ 
ΟΙἸδΟΟΥ ΠῚ ὩΠΙ νευ 5 ρΟὨΪΓ 132,)000, 
ααϊ ἴῃ ψυϊρατὶ Ἰεδῖίοπε εἰς ἰαπίαπι 
τ 5007 πῃ. ΠΟΙᾺ 12,100. 1) 6- 
πὶ Ἰρίταῦ ποηϊησἜη δα ΓΠΊΤΠΔ ΠῚ 
Πυ]ὰ5. ᾿εξλοηἶβ 13,.οοο. ϑεὰ δηϊπι- 
αἀνετίες αἰιεηῖὰβ Ἰεξὶογ ἴῃ πᾶς [||- 
Ῥτογα πὶ Ορτϊπιοσα πὶ [οτρίατα ρτὶ- 
ΤΠ πελταστὰς ΠΌΓΊΘΥΔΤΙ πεντάκο- 
σίους, ἀεϊηάε Θρᾷκας ὀκτακοσίους [6- 

Ῥᾶγαιτη, Οὐπὶ ἴῃ να ΐσατὶ Το ρίατα 
ΟἸΕΆτοπιι5. ἀϊοσαίαγ δα άἀυχὶβε καὶ σελ- 
σαστὰς Θρᾷκας ὀκτακοσίους, ΝΕΙΩΟ 

ΔαϊΕΠῚ ΡΓΘΘΙΘΙ ἘΠῚ ρεϊαῆὰς δἀάα- 
ΧΙ ἀϊοϊτατ, πΠ ααοά ορείπη! [ἰδ τὶ 
ῬδΠοηΪ5. τ] Ἰῖε5. 70οο. ἰΐαὰ αἰν!άπηϊ εἴ 
τηϊηπηΐ, αὐ ᾿πἀς 30ο. δὁσλίσας, εἴ 

. τοι ἀετη τσελεταστὰς ΕΠ οἷαπτ. ΠἰΔ4ὰς 
0 ἀποϊπγγ σοπ]εἕέϊατα ἕας!ϊα, αξ Ρὰ- 
ἴεπιαβ, Πἰ γαγία πὶ οριϊπηογαπχ Οοάϊ- 
Οὐχ, δπΐ 6115, ἃπάς σείετὶ Γὰηϊ ἀὰ- 
δἰ!, Τὴ Ιοσο ἀς ΟἸθάγοῃϊ! σοορ 5 ἰερὶῆξε 
Τοτρία πη καὶ τσελταστὰς διακοσίους καὶ 
Θρᾷκας ὀκτακοσίους. ἴα εἰποϊαπίωΓγ 
Ῥεϊταῖϊοο ροο. εἰ ΤὭτγαοεβ {Ἐρᾶται! 
οο. . 11 Γαπλπιὰ οπιηΐαπὶ πελτα- 

σαῶν, ἢ γυμνήτας εἰ τοξότας εοάδηι 
νοσαῦυΪο σοιρτεποπάεγιβ, εβποϊταγ 
Οπληἷς 2Ζοοο : ἴοί5 ΨΈΙῸ εχοεοιτα5 
Β͵Ιεθοὶ 12,9200. ΜηίτοΥῦ εαυϊάεπη 1π- 
τογργείθϑ, ηαἱ {πἀεγα δά ταῖοπαβ Π0- 
Ἰαετίηῖ, Νὰπι Ζευηθ, υδἱ [εξξ 9. 
Ἰεξείοπετπα Οοάά. χιλίους ῬΤῸ πριῶκο- 
σίους τα)ῖοῖτ, οδαΐαπη ἤᾶησ μοίαϊϊν 
ᾳυοά εὰἃ τεοερία Ππυϊηεξγιβ. Ἔχογοϊία 5 
διθοοὶ ἔχοις ΤἘρ ΠΡ Θἢτ15. ΤΠΔ]ΟΥ ΕΟ, 
4ὰ6πὶ ἰρίε Κεπορῆοη ροίαεγιι, Ὦε- 
᾿πΠ4ς αἷΐ, ρΡεϊίαῆδς ρίορυιβ ἥσ ἀϊέϊος 
ἔα δ τὰ τ π1 γα }}}6 εἰ ἰγεσθηΐοβ, ΟΠ 
Χεπορποη ἰρίε {εξὰ. 9. οι πρεπίοβ 
[Δ τ τσελταστὰς ΤὭτΤἝΟσΕΒ Ποχηϊπεῖ. 
Ναπι (τεσεηίος 1Π|οβ, αὰοὸβ Οοάϊοεβ 
ΟΡ Ῥαποηὶ δι θαηῖ, ἐο5. ἤοῃ 
Ὠππηεῖανὶ ἢεσ δφπονῖ οξηηΐηο 
Ζεῦπα. Ἰηΐτα οἂρ. νἱΐ, το. ὁσλίσας 

Χεπορῆοη πυγηοζαῖ 1ο,40Ο, Ρε]ταας 
240ο. ΡΙ]ἴϊατοἢ 5 Ο. 6. μισϑοφόρους 
“Ἕλληνας ὀλίγῳ τρισχιλίων καὶ μυρίων 

ἀποδέοντας. 
το. Πέλσας] ϑίταρο [ἰδτο χἱϊ. Ρ]1- 

ὩΪῺΝ ν. 27. Ριοϊεγηδοαϑβ ν. 2. εἴ δῖ16- 
ΡΏδηυβ ΒΥΖ. ΡΏτγυρίθ αἰπρπδηί. ΟἿ, 
Μδδηπεὶ σεορι, Οὐ. οἱ 1μλϊ. νο]. νὶ. 
θη με το: 

Λύκαια) 1, γοεοὶ 1ονὶβ ίδογα πηεπιο- 
ταῦ Ῥαυίαη!αβ νἱ]]. σαρ. 38. Οετῖαᾶ- 
ταϊηᾶ συγ ἶσα ἴῃ ᾿ἰ5 ἢ Ὀῖτα τπθτηοτγαΐὶ 
Ριπάδγαβ. ΟἸγτὴρ. ᾿ἰχ. 148. ΧΠΠ. 152. 
Νέεπι. χ. 89. Θυοαπ) τε Π}Ἰ ΠῚ 
χαλκὸν ποπηϊηδὲ Νεπι. χ. δ4. συετα 
ΒοῦοΙ α λέβητα εἰ ἀσπίδα χαλκῆν ἴπι- 
ἱεγργείδηταγ, 

σαλεγγίδες} ΓΤ θεῖ ῬατίΓ, συ Τὰ τηδτ- 
βίης ΨΊΠΟΙ, σσελεγγίδες Παῦει. Εδη- 
ἄδπὶ (οτρίατατη ἴῃ 8115. οτ ριοτα τι 
Ἰοοὶς δείδτι ᾿ἰσεῖ τερεγῖγα. ϑδέγζρζίἝος 
νυϊρο ἢ. 1. ἱπιίογργείδηῖασ. Μιίπος 
Γαγχηῖὰς ἢδῖ, ἢ βεηὰβ τεθηἶθ6. ᾿Πτ6}16- 
ΧΕΙΪβ, 410 Ἰηδυταῖο τ Ὁ] ΕτῈ5. εἴ ϑεω- 
ροὶ σαραϊ οἰηρεῦαηῖ. ὈΪϊχὶ ἀξς εὰ πος. 
τίοης ἴῃ Τεχίοο Οἵ. Ὁ ν. στελγίς. 
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9 ΄Ν 7 9 ἂν 3 7, ΄ς “ ,'ς ϑ ὠγορῶν, τοόλιν οἰκουμένην, ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίδυ χῶραι. 

11 Ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταϑιμοὺς τρέϊς ττωρασάγγας τριώ- 

ἄοντα εἰς Καύὔστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. Ἐνταῦθα 

ἔμείνεν ἡμέρας πιέντε' καὶ τοῖς στρατιώτωις ὠφείλετο 
“-Ὁ᾿, .ο“ Ψ 35 ἌἋΝἢ 

μισθὸς τλέον ἢ τρίων μήνων" καὶ πολλώκις ἰόντες ἐπὶ 
Ἁ ς 3 Ὁ »“» Ἁ 

τὸς ϑύρως ἀπήτουν. Ὁ δὲ ἐλπίδως λέγων διῆγε, καὶ 
τᾷ - Ε 3 5 Ἂς »"» ὁ Ν 

δῆλος ἤν ἀνιώμενος" οὐ γὰρ ἥν τρὸς τοῦ Κύρου τρόπου, 
3, διωω 7 

εχιοντῶ μή ἀποδιδόνωι. 

"- . », ὧ; « Ρ, ἉἊ 

Ἔνταῦϑαω ἀφικνέᾶτωι Ἐπύαξω, ἡ Συεννέσιος γυνή, 
“Ὁ 7 δ Ν. -“ Ἀφε ὧν ΄ 

τοῦ Κιλίκων βασιλέως, τσώρὼ Κῦρον" καὶ ἐλέγετο Κύρῳ 

δοῦναι χρήμωτω πολλά. 

Κῦρος μισϑὸν τεττώρων μηνῶν. 

»" ἘΝ Ὸ «Ζ 5 Ἂς 

Γη οὔν στρωτίιον τότε ἀπέδωκε 
ον ἀν τεὸν Φ Υ 

Εἶχε δὲ ἡ Κίλισσα καὶ 
ΓὝΡ- ς 2 ᾽ ᾽ ΄ 

φύλακας τερὶ οὐτὴν Κίλικως καὶ ᾿Ασπενδιίους" ἐλεγετϑ 

13 δὲ καὶ συγγενέσθαι Κῦρον τῇ Κιλίσση. Ἔντεῦνεν ἐξε- 

-πσρὸς τῇ Μυσίᾳ] [8 1: τί Ῥατ. Ε- 

τοη. εἴ 1. 2. ἰῃ τηᾶγρῖηα ΨΊ]ΠοΙ, Ψ}- 
ξο ετὰῖ ἐν τῇ Μ. Οαπὶ Μυῆδθ ἤπες 
Ζειπῖὶο ποῦ νἱάδαηῖυῦ ρου ηυξε 
ἀυοάεδοϊπι ραγαίδησαβ οὐ σπίεπι νεῦς- 
{ὰ5 υἱίτὰ (ε εθηδβ εἰ Ρε]τα5, ἴ5 σοη]6- 
εἷς Χεπορῃποηίετῃ ἀεά πε Λυδίᾳ. Ηἱ- 
σὨϊπίοη Κερωμῶν ἀγορὰν εἀῃέίετη σεη- 
ει οὐξ. ὑτθετη, ααδτι Ρ] 5. ἰπ 
Ῥῃγυεία ροῇΣ Οεϊϑδοπαβ, Οοϊοβᾶαβ, (δ- 
τίπαιὴ εἰ (οιγαίοη πογλϊπαὶ (ὐεγαημας 
ν. {εξξ, 41. ὉἹ Οοαά. Βορὶὶ να 
ἄδηι, ΗἩατγάαϊπαβ Οἐγείαῤα ἰητε]]} Πρ 
Ρυτςαθαῖ. 

11. Καὕσαρου τσεδίον)] ϑυΐρεξιαπι 
τα οἱἸπὶ Ῥαϊπγατῖο Εχθγοῖζ. Ρ. 59. 
“υοηΐδηη υτῸ5 ἀϊσαῖαγ σατηρα8, Πποῃ 
αἰῖγᾷ ΜδηαΓΙ ἰοηΐας, (εὰ δηΐε Πα. 
Ἰσίτατ Κασσωλοῦ τοεδίον σοιτὶξοθαΐ, εἴ 
ποΐλξη δἰααοά πτοὶβ Ἰαΐθγε Γα!ρὶσα- 
Ῥαΐαγ, Καὔσσρον τοεδίον Ογτὶ ὨΙΓοἰ- 
Ῥίϊηᾶ 11. 15) 5. 'ἴθ Ῥῃτγυρία τπηΐποτγα 1ὰ- 
χῖα Ηεἰ!εἰροπίατα οοἰϊοσαῖ, Ὠϊοάοταβ 
Χῖν. 80. ἰῃ ἰοηΐα, ϑιθρῃᾶπαβ ΒυΖ. 
Καύστριον πσεδίον τῆς ᾿Εφεσίας αἴς. Μ8η- 

ηδτί ἰῃ σεορτ. Οτ. εἰ [μαϊ, νοὶ. νῖ. ρ. 
ΠΠ Ρ.. 175. Κέστρου πεδίον σοη͵εοῖτ, ἀς 
ΘΑΡΑΪΔΠΟ, τε ΡΙΠάϊο δά σεῆγαπι 
ἤια, Ἰηϊεγρτγοιαίαβ, 

δι γι} Μγεῖκε οὐπὶ Ζεαηΐο τὸν 
χρόνον ᾿πτ6]]}ρῖῖ, Οοπίγα Ατγηδυά ἰπ 
Απἰπιαάνοτγί, Ρ.. 171. γα δαὶ ἰηϊογς, 
Ρτειδίατ, αυοά οἷ ἂΌ ἰηρεηῖο Ογτῖ 
ΔΙ επατη. [ΓἈΛΟΠΕΓ νογί: 11 ΤΔολοῖν 
416 1γὸν ἰδ {6)5 δ ἰοηρεμγ, Ατηδίθοα 5 
2 ε αἰεδαϊ, Ἰιδοποϊανὶὰ8 Με ῥγοῤῥοία 
οοηοίαῤαίπγ. Ἑαᾳυϊάοτη νϑτῃδουϊαπῃ 
λιηδαίίοη ορτῖτηπα σοηνεηΐγα Ραΐο. 

ἀποδιδόναι.] Τἰῦεγ Ετοη. ἀποδοῦναι 
Πᾶδοι. 

12. ᾿Εσύαξα)] Ατηαίρὶ νεγῆο Εῤγα- 
πάκα Ὠᾶθεῖ. ϑγεππεῆβ (Σεννέσιος εἰ 
ἴῃ Ετοη.) ποΐδη ῥ᾽ αὐ θὰ5 τερ 15 ΟἹ-᾿,, 
Ἰσατη οοσηπηαηδ ἔαϊῖ, τηοηθηῖα οἴ 
[εἰ ηρὶο δὰ Ὠιιοάοτϊ χὶν. 20. 

Τῇ οὖν] Ουεϊ, τῇ δ᾽ οὖν, 816 εἰἰδην 
ΠθῈγ 1. 3. τῇ τηᾶγρίης ΨΙΠ]οῖ, δεά 
τη] τὰ (στὶρία τη σῇ γ᾽ οὖν. Ὀεϊποερϑ 
Ταπεϊηα σαπὶ Ουοϊῇ, ἡ Κιλέκισσα Ὠαθεῖ 
ὈΪϊ5, [εἀ (ςδλ. τ6, μαῦεηΐξ οπιηεβ [ἰὈτὶ 
οτγηᾶτα Ἰερὶτἰπηατα. Κίλισσα εξ ἴα 
ταδρίῖηα ΠΟΙ. 

καὶ φύλακας) ἴῃ τηδτρίης ΨΊΠοΙ, 
Ροῇ Κιλίσση ἀηποίδίγ καὶ φυλακὴν, 
αυδπὶ νατείαῖετα ἢ] 5 ἰοοὶ (στὶρία- 
τε ραίο εἴξ, Ῥῖὸ αὐσὴν ϑιερῃδηὶ 
[εοὰηά4α αὑτὴν ἀεάϊε, 

Κῦρον] Οδίζα!ο Κῦρος οἀϊάϊς, 85- 

; 
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λαύνει στωϑιμοὺς δύο παρασάγγως δέκω εἰς Θύμβριον, 

πόλιν οἰκουμένην. Ἐνταῦθω ἥν παρὼ τὴν ὁδὸν κρήνη ἡ 

Μίδου καλουμένη, τοῦ Φρυγῶν βασιλέως" εφ᾽ ἡ λέγεται 

Μίδας τὸ Σάτυρον Θηρεῦσαι, οἴγω κερώσας αὐτήν. Ἔν- 

τεῦϑεν ἐξελαύνει στωϑιμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς 
Τυριαῖον, πόλιν οἰκουμένην' ἐνταῦϑω ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. 

ἥσεπθ συγγενέσϑα, νυϊραΐο συγγίνε- 
σϑαι εχ απί. εἴ τηᾶγρῖηθ ϑίερῇῃ. ΓιὉ- 
{ταῖς Ζεαπηθ. Ῥαγ, ΠΡ Γ εἰ Ετοη, 
Παρεηΐς χαὶ συγγενέσθαι Κῦρον τῇ Κὶ, 
Μυϊραθαῖαγ δηῖεα δὲ Κῦρον καὶ συγγε- 
φέσϑαι τῇ Κ,᾿ 

13. Θύμβριον] ΗυςοΠιηίοη ΓαΓρὶοά- 
ἴυτ εαηάοτη υἱθεπὶ, 4080 ἰῃ Ογτγορ. 
ν]. 22.11. Υἱ]. 1») 44. Θύμβραρα νοῦσᾶ- 
ἴατ, ἴῃ ρῥτίοτε ἰοοὸο εἰ Θυμβριὰ ἴῃ 
Οὐεὶῖ. τηᾶγῦρο [ϑοπο]. ᾿δΙάεπλ Θύμ- 
βριον τεΐεσι, : 

Μίδου] ΜΙιάθ οπίετη ἀϊνεγία πη, 
Ἱπηπαηη ἀἰϊξτατη, τηεάϊατη ἱπίεγ Μεάος 
εἰ Ρϑοπᾷβ τηδπιογὰῖς Βίοη Αἰπεπηεοὶ 
Ῥ.45. Ηοτῖοβ Μιάς ἴῃ Μαροεάοηϊα 
Ἡετοάοιίιβ νἱϊ!. 138, ἴῃ φυΐϊθυ5 Μα- 
φ«εὐοπεθ παιγαῦδηϊ 5] ΘΠ τη οἀρίαπη 
ξαϊῆε, Αρυά ΖΕ] Ιαπαπι Ν. Η. 111. 18. 
πιᾶτγαῖαγ ΟΟ]] ο΄ αἴ πὶ Μίδα σοῦ Φρυγὸς 
καὶ Σειληνοῦ εχ ὙΠεοροπιρο ΟΠϊο. 
Ἰοσατῃ ἐσ το ϑαυμασίων Εχροῖ- 
Ῥίατγιυ εξ δρρατεῖ εχ δηποίβιϊοης 
ΘΓ δὰ ΨΊγΡΙΠΙ Ἐοϊοραπὶ νἱ. νογῖ, 
13. αἱ που 8116 ηὶ οοἸ]οααϊατη σὰπῇ 
ΜΙάα φυχυϊαΐα5 εἴ. [τὰ νέο ϑ8εῖ- 
νίυς ἀς ΤΠΕοροτῆρο : 1: ἐπέρη ἀῤῥτε- 
δορί δἡἠοημη α Μ|Ιάα τερὶς ῥαᾳβοτῖ- 
δ: ἀἀϊοὶ! ογαῤμία τπακεμίεηη εἰ ἐπ ἐα {6- 
βογαίμπις 1ἰἰος ἀοίο ασργεζος ἀογπιίθη- 
Τεπα οἱ}, ῥοβεα «ποις (ῥοηίο ἰα- 
ῥεμεόμς, ἀῤεγαίμηι ὧδ γούμς παϊμγα ως 
φί αηήφιῖς τάδ ἱπίετυορ τὶ γοίβον:-- 
472. Ὁϊοηγί 5 ΗΔ) σατηαῆδηῇε ἴῃ 
Ερίβοῖα δὰ Ῥοπιρείαπι Ρ. 787. εα. 
ΒΕ ΚΙ δά νἱτία (οτρίοσαπὶ ὙΤΠεο- 
Ῥοπιρὶ τεξεγὶ ἔἈ 185, νϑ]ατὶ καὶ τσερὶ 
Σειληνοῦ σοῦ φανέντος ἐν Μακεδονίᾳ. 

Ἑδάοθπι μαθεῖ ἴῃ Οεπίατα ϑοτγριογαπι 
Ῥ. 173. Ργεοϊαγαβ ε Ἰοσὰ Ατῆο- 
ἴε}15. ἰη Ευάδηηο ἀρᾷ Ρ] Αγ τα 
Οὐπίοϊ]. δά Αρο!]]οπί πη Ρ. 353. δὶ 
Ζεΐετί, 5] πὰ πὶ σαρίαπιὶ ΜΙάςε (ἐκείνῳ 
τῷ Μίδα) διερωτῶντι καὶ τσυνϑανομένωῳ, 
τί τοοτί ἰστι σὸ βίλτιον τοῖς ἀνθρώποις, 
καὶ τί τὸ τυάντων αἱρετώτατον, τὸ μὲν 
πρῶτον οὐδὲν ἐβέλειν εἰπεῖν, ἀλλὰ σίω- 

σῶν ἀῤῥήτως" ἱπειδὴ δὲ ποτε μόλις πᾶ- 
σαν μηχανὴν μηχανώμενος τροσηγάγετφ 

φϑέγξασϑθαί τι πρὸς αὐτὸν, οὕτως ἀναγ- 
καζόμενον εἰπεῖν Δαίμεονος ἐπιπόνου καὶ 
φύχης χαλεπῆς ἐφήμερον σπέρμα, τί με 
βιάξεσϑε λέγειν, ἃ ὑμῖν ἄρειον μὴ γνῶ- 
γαι : μεη ἀγνοίας γὰρ πῶν οἰκείων κα- 
κῶν ἀλυπότατος ὁ βίος. εἴ ΄η0ξ 1ἐ- 
αυαυσηΐαγ. [π᾿ αὺο ἰοοο νεβιὶρία ἃρ- 
Ῥᾶγθηῖ α] ἃ ἢ ημάατο Ἰγαπῆδίθε 
αἀ 51|]6πατὰ οὐπὶ ΟἸγπιρο, Ματγίγϑ 
Ρητυρῖβ. δἰαπηηο, οοἸ]] οηπεπίεση, εκ 
α0ἃ ϑ0Πο] 1 δὰ ἀτιπορῃαηοηη ΝῸΡ, 
γε, 223. ἰΙοσῦ πη ἤὰπο Ἐχοογρίεγατ: 
ὦ τάλας ἐφήμερε γήσιε, βάζεις μοι χοή- 

μώτῶ διακομσέων, ἙαΌΘΪα ἸρΊταΓ ἐς 
856 η0 σδρίο δά δηιὶ ψαϊτηα ρετγϊηςες 
τετηρογα, υἱ εχ Ριπάδτὶ Ἰοθο αὐραϊξ 
εἴἰἰατὶ ἤδγπα δά Εοϊορατη ὙΊΓΡῚΠ: ν]. 

Μι|ιάδβ τὰχ Βιίρατα ἕαϊξ ἴῃ ΤὭγδοϊα 
7υχία ΜΜαοεάοῃϊαπι, ἃπάς σὰπὶ ρεηῖς 
τηϊσγανὶ ἴῃ Αἤατὰ εἴ τορίοηεπιὶ ΡΏτΥ- 
Βίατη οσσυραν!ῖ, παιγαηῖς Πεγοάοιϊο 
Ἰ. ο. εἰ Οοποης Ρ]ιοειὶ ἴῃ Νατγγαῖίοηδ 
'. 56 η8 τραρὰ πὸ Βέρμιον ὄρος ἴῃ 
ΤὨτγαοῖα τεσπᾶηῖθ Μ|Ιάα νι[ὰ5 εἴ σ8Ρ- 
ἴὰ5 δά τέρετὴ ἀεάἀαέξϊας εξ ἀϊοίϊεατ. 
Α ({δγιοτὶ θὰ. Τουτὶ ριοσ 5 αυϊα δά 
ῬΒτυρβίατῃ ἤαϊς ἐταἀαξια, ο} 5 πιὰ ᾶ- 
ΕΟ 5. ρα πηατα ποὺ ἴοτία νεϑπισι τα 
ΔΡΡραγεῖ ἰῇ Χεπορποηῖθ, Μιάδϑ Οτ- 
ῬὮΕΙ ἀϊο!ρα}] 5 τυ πεγαπε ε]υΐάε πα 
᾿πἰεαῖαβ Ῥῃγυρίαπι τε] σ᾽ οη θα 8 1π|- 
Ρἰεν δ ἀϊοϊταγ ἃ ]υΠῖπο χὶ. 7. Οἷς 
εἰίατη ῬοΪγϑοπὰϑ Υἱῖ. 5. Ον!άϊα5 Με- 
ἴδ πη. χὶ. 9ο. εἰ Ρεγζοπῖὰς δά “Ἐ]ϊ πὶ 
1, ο. Βόπιίετῃ Μ|ιάβ ργτορε Απουγαπλ 
νι Ῥασίαη 5 ἱ. 4» 5. 

ϑηρεῦσαι----αὐτήν)] ΑΥἸΠΙἀε5. Ρ. 523. 
εἴ Αποηυπῖὰβ δ εὶ Ρ. τού. ϑηρᾶσαι 
Βαρεηῖ. ϑεαυεηβ αὐτὴν ρτὸ ναΐραῖο 
αὐτὸν, ησυοά εξ εἰἴᾶτα ἰῃ ΑΠοηγπηΟ ἰ. 
ς. εχ Ατῆϊας, νεγῆοπμε Ατηαδίριὶ εἰ 
τηᾶτρῖπηε ϑιερῆ. τεῖίταϊς Ζεαηε. 

14- Τυριαῖον)] Οαῇαϊῖο Ιπυριαῖον εἀϊ- 
ἀϊ, τηᾶτρὸ ὙΠ]ΠοΙ. Τόρωνον ΠαΡεῖ, 
Εἴοῦ. Τυραῖον, αἱ ΠΙοτοοϊος Ρ. 672- 



Τά ο΄ ἘΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΠΙ. 

Καὶ λέγετωι δεηθήνωι ἡ Κίλισσω Κύρου, ἐπιδεῖξαι τὸ 

στράτευμω αὐτῇ" βουλόμενος οὖν ἐπιδέϊξωι, ἐξέτασιν 

ποιεῖται ἐν τῷ πεδίῳ, τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. 

᾿Ἐκέλευσε δὲ τοὺς “Ἑλληνως, ὡς νόμος αὐτόϊς εἰς μάχην, 

οὕτω ταχϑῆναι καὶ στῆνωι, συντάζωι δὲ ἕκωστον τοὺς 

ἑαυτοῦ. ᾿Ἐτάχϑησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων" εἶχε δὲ τὸ μὲν 

δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ" τὸ δι΄ εὐώνυμον, Κλέαρ- 

χος καὶ οἱ ἐκείνου" τὸ δὲ μέσον, οἱ ὥλλοι στρωτηγοί. 

16 ΕΜεώρει οὖν ὁ Κῦρος τορῶτον μὲν τοὺς βαρβάρους, (οἱ δὲ 

παρήλαυνον τετωγμένοι κατ᾽ ἴλας καὶ κατὼ τάξεις) 
᾿ λ ἂς « ᾽ 8.1 ἢ} ε΄ 

εἴτω δὲ τοὺς Ἑλλήνως, πωρελωώύνων εῷ ὡρμῶτος, καὶ ἡ 

Κίλισσω ἐφ᾽ ἁρμωμάξης. Ἐἶχον δὲ ττάντες κράνη χαλ- 
» Ν »"» - Ν Ἄγ Ἂς Ἂς 3 “... 

κῶν, κ͵ὶ χιτωνῶς Φοινίκους, κωὶ κνημίσας, Κωὶ τῶς ὠὡσπί- 

οὐ δας ἐκκεκονωρμένας. 

Θίταθο χὶν. ἢ. 456. Τυριάριον, [εὰ 8111 
1|γὶ ἰθ1 Ὠαῦεπε Τυρίκιον, Τυριαῖον εἰ 
Τυριάϊον. ἄξει νοσᾶῖ ὑτρεπὶ οοηῆ- 
πολ Ρῃτγυρίθδε εἰ γοδοηΐθθ. ΕἸ 
αὐϑ Ὠοάϊεα ἀϊοϊτυτ πἀμελν ἰά εἰ ορ- 
Ῥιάστη δἰ θα πι, ἄοσετε οοπαίαγ ἤΖαη- 
πον Οεορτ, Οτ. εἰ Εοηπλ. νἱ. ρ. 11. Ρ. 
199. 

αὐτῇ] Ηος νυ]ραῖο ἑαυτῇ εχ Ῥατίζ, 
Ετοη. εἰ ΨΊ]ΠοΙ, 2. ῥγεθῖα]ί. 

15. ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς μάχην, οὕπω] 

Ῥοῆ μάχην ᾿πτε!]Πρε τα χϑῆναι. [ρὶ- 
ἴὰγ Θοπλτηὰ, νυ]ροὸ ροίξ αὐφοῖς ροῇ- 
τὰ π|, τεϊγαχὶ εἴ ροῖ μάχην σΟἸ]οσαν!, 
ααοά Πετὶ νοϊαϊε εἰ τηοπαϊὶ ἰῃ Αἀ- 
ἀεπα!5 ΝΥ εἰίκε. 

ἐπὶ σετσάρων) ΑἸ]ΌΪ εἰ εἰς τέσταρας, 
τὶ αἰττυἀο εἴἴεῖ, ασααῖεγποτγάτη. 

᾿ς καὶ οἱ ἐκείνου] Τὴ εγ ῬατγΙ. σαπὶ 1» 
27) 3. ἴῃ πιατρίπε ΨΠΠ]ΠοΙ, οἱ ἐξ ἐκείνου. 

τό. κατ᾿ ἴλας) Ταωνηιαΐηι, δ ἐφτεῖ- 
Ζἰδως, κατὰ τάξεις, σρηίμγία 171, ἀο ῥέ- 
ἀϊπιόμο. Ταπιίηπα κατ᾽ ἔλας, ΑἰΙάϊηδ 
καπ᾿ ἴχας, γψετάτη ἴλας Ὠαθεῖ τηᾶτρο 
ΜΟΙ, 

φοινικοὺς) ἙκοΏ. ᾿ἸΌΕΓ φοινικίους ἀαῖ, 
Ογτορ. ἱ. 1, 2. χιτῶσι φοινικοῖς. Ἠδε- 
τοάοιι8 ἰχ. 22. κασύπερϑε τοῦ ϑώρηκος 
κιϑῶνα φοινίκεον. Τ)ε ἴδοβά. τεραθ], 
Χὶ. 3. στολὴν Φοιγικίδᾳ γροδῖ, ϑίερδδ- 

9 7 

Ἐπεὶ δὲ πάντως παρήλασε, 

πὰς εἰ ΝΥ εἰ ἴαμα φοινικοῦς α΄ ΕΠζ, 

ἐκκεκαϑαρμένας) Ματρο Βίερῃ. ΨΜ|1- 
ΙοἱΓ, οαπὶ ᾿ἰῦτο Ετοη. ἄαί ἐκκεκώλυμ- 
μένας, αυοά ἀξ τεραπιδητ5. οἰγρεος- 
Τατα ἰητε]] ρεῖα οροτγίθῖ, οὐθ. Οτροοὶ 
σάγματω, ἔλυσρα αἀἰσαηῖ. Οὗ, 5οῇο- 
1Ππ|4 δά Ατῆορῇ. Αομαγη. νετία 574. 
1π Ἰοοο Ρ]υΐϊαγοθὶ, 6 0}}} σᾶρ. 27: 
οὔτε ϑυρεοῖς ἐκκεκωϑ αρμένοις χρῶνται, 
καὶ κράνεσι γυμονοῖς-τττσιὰ σκύσινα σῶν 

ὅπλων σκεπάσματα «τσερισπάσαντες, εἴς 
αυϊάετπιη. νεγθυτη, αἱ νἹάρίυτ, εδάεπι 
ποίους. ροῇίυτη, ηὰἃ ἐκκεκαλυμμές- 
νοιςγ) ἰεἀ ἴῃ Χεπορῃοηίς εἴξὲ ἱπερ- 
ἴατῇ σορίτατα ἀα 14 Πρηὶποαίίοπε ἰπ 
τεσεπῆοπα οορίάγαπὶ ἔδέϊα δὰ οἤξη- 
ἰδῖοπεπ. Μετῖῖο ἰρίίατ ῥγθοίογιῦ 
ποῖϊο, 4.ἃ νεζθυπιὶ ἀἰοιτγ ρτὸ λάρ- 
σρύνειν, ηαοα οὐπὶ εο0 σοραϊανὶε ΡοΪ- 
Ἰὰχ 1. 149. ϑεά βοσε ὕ εἶκε [υἱρὶ- 
σᾶῖαγ, Χεπορῃοπίεπι {οιρηῆε τὰς 
κνημῖδας ἐκκεκωδ)ιαρμένας καὶ τὰς ἀσσί- 

δας ἐκκεκαλυμμένας, Ῥοῖαϊῆε εβηὶπῃ 
κνημῖδας Ἔχ ᾿ἰίπετα βεγὶ (ογάϊ 445, οἱ γα 
ῬΘο5 γετο τεξῖοβ ἐρ]εηάογετη εγνα δ, 
Ῥτϑοῖεγεα ἤηρα]α ποπλὶπᾶ ἃ] υϊᾷ Πα- 
Ὀεγα δἀϊαπέϊυ πη], κχρώνη ψνοοδθϊ απ, 
χαλκᾶ, ἀσαίδως αὐὶ ἐκκεκολυμμένας, 
δας ἐχκεκαϑαρμένας, ἴοΪὰς κνημῖδας 
τάς ποιχίῃδτῖ, σαυτῇ ἴαιῦξῃ ΕἌΓα 

“ὥς Σλα ῶω ω μ μ διυδον ἐκ ιοιονωκυν μα σώίνω:,: ἡλλὴνι οὐρνὸν".»: 

τ. ὙΨ κᾶν“ ἢ 

"ας 

μ - ᾿ς 
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΄ Δ Ν -»Ἥ 7 ἌΝΗΝς Ἁ 
στησῶὼς τὸ ἀρμῶ πρὸ τῆς φάλαγγος, πέμψας Πίγρητώ 
Ν ς ΄ ᾿ς ᾿ ᾿Ἷ » ε Ψ'.. ᾽ -» 

τὸν ερμήνεω πώρω τοὺς στρωτήγους τῶν ΒΕλληνῶν, εκε-- 
Ψ) ε 3 » ε Ἀ 

λευσε προβαλέσϑαι τὼ ὅπλα, καὶ ἐπιχωρησώι Ὁλὴν τὴν 
᾿ ς » »“ “ ἤ " 

φάλαγγω. Οἱ δὲ ταῦτω προεϊπον τοῖς στρατιώτωις" 
Ε » , -“ 3 

καὶ ἐπεὶ ἐσώλπιγξε, προβαλλόμενοι τὼ ὅπλώ ἐπήεσαν. 
2 Χ ᾿' "“ “.., Ὗ »Ἢ ΜῈ Ὁ“ 2 

Ἐκ δὲ τούτου Θᾶττον προιόντων σὺν κραυγή, ὥπο του ἀυ-- 
͵ ᾽ »“"Ἢ ; 7 3 τς 7] 

τομάτου δρόμος ἐγένετο τοις στρωτιωτῶνις ἐπὶ τὰς σκηνάς. 
“Ὁ Ἷ 7 Ν 7) ., 

Τῶν δὲ βαρβάρων ᾧοβος πολὺς καὶ ἄλλοις, καὶ ἥ τεῖβ 
Κίλ Ψ) 2 ἊΝ ε ͵ὔ Ν ς ἐκ Ψ 5 ᾿ 

ἰλισσὼ εᾧυγεν εκ τῆς ὠὡρμωμωζής, κ͵ὶ οἱ εἰ τῆς ὥγο- 
»ἢΆ 9 3, ς ς3 1] νΝ 

ρῶς, κατωλιπέντες τὼ ὥνιω, ἔφυγον" οι δὲ Ελλήνες συν 

Ἡ δὲ Κίλισσω, ἰδοῦσω 
Χ » Ν, ἂ “ “ 7 ἰ᾿ 7 

τήν λωμπροτήτῶ κῶὶ τήν τῶχιν του στρωτευμνατος, εξ αύ- 

ν»ὄ Ε] ΚΑ 

γέλωτι ἐπὶ τὼς σκηνὰς ἤλθϑον. 

μαζε. 

βαρβάρους φόβον ἰδῶν. 

"“- ,. ἴν 3 » ς 7, 5 Ἕν 

Κυρος δὲ ἤσϑη, τὸν ἐκ τῶν Ἑ). λλήνων εἰς τοὺς 

2 »Ἣ ᾽ ς “" , ᾿ 

Εντεῦϑεν ἐξελαύνει στωϑ μοὺς τρείις πωρωσοωγγῶς εἴ- 
ἈΠ Ὦ ἊΨ ἊΨ ϑ᾽ 7] 9 “ 

κοσιν εἰς Ἰκόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην. . Ἔνταῦ- 

αἴας Οτοθοῖβ ἃ το ροτθυ5 ἱπᾶάς Ηο- 
τη θτὶοἷβ [Ὁ] Πη15 ἔμεσγῖῖ, ΑσαπΊδη νἱτὶ 
ἀοέϊι αὐἀπλῖγοτγ, εἴ ἔετα ἃ πιίοσγ. 

17. φάλαγγος) ϑίερμαηῃβ εἴ οὐτὰ 
εο  εῖκΚε μέσης δΔαάϊάϊτ, αυοά εχ 11- 
ὍΓΟ 1, 2. δηποίαν!ϊς τηᾶγροὸ ΥὙΠ)Π]ΠοΟΙ, 
1εὰ μέσης ἴῃ πάσης πιαϊαίαπι νο]αὶϊζ 
ἨἩυτοπἰπίοη. 

Πίγρητα ]) Ουεϊξ, ἃ ρῥτῖπηα τηδηὰ Τί- 
γρήτα στὶρίατη Παρθεῖ, 

ἐσιχωρῆσαι) ἘΠῚ ρτο ἐσιέναι, «α ῥε- 
ξπαρε ῥγοσοάεγε, ΑἸΪῸϊΪ πο {τεαμεηῖα- 
ἴατη ἃ Χεπορῃοηία νεγὈ ΠΏ. 

ἰσάλσαιγξε) 1ΠτΕ]]} 158 τὶς νοὶ ὁ σαλ- 
πιγκτής. ϑοεηθ αητ Ρετίδγατῃ, δά 
4085 Οτεροὶ ρειβαηῖ. 

18, τοολλοῖς τε καὶ ἄλλοι] Ὠεεῖ 
γεγο πὴ ἐγένετο νεὶ ἤπ}}}]6. [Ι͂ἢ τηᾶτ- 
ξΒῖηπε ϑιίερι. εἰ ἸΙΌτο Ῥατι, εἰ πολὺς 
καὶ ἄλλοις, ηδΠὶ [ΟΥΡΙΌΓΑΠῚ εχ ΠἰΌτΟ 
1,29 3. δηηοίαν!ζ εἴϊατ τήᾶγρο Ὑ1]- 
Ἰο, Ζεῦπε νυ]ραῖα πη Ἔχ ΠτΙοτε τὰ 
Ῥτοηυποῖδῖ : [εἀ ἴτὰ Ἰητεγροῆπίυ πὶ τε 
Δῦσπάας. ἱπίοϊεηϊει. Θυᾶῖε ουπὶ 
ἊΝ εἰπκίο τοτϊρτατγατι Πἰγογατη Ῥτορᾶ- 
}ὶ). 

ἐκ τῆς ἁρμαμάξης} Ζευπε ἰηΐεγρτε- 
ἰαῖατ ἀϊέϊα τη ρῥτοὸ ἐπὶ σῆς ἄρμι. ΚμγῚ ἐπ 
λαγπαακα. Ααάϊι  εἴίκε, ἴτὰ ἢξ- 
ηἰδοδτι τηᾶρ πατη ᾿ποι Δ ητ|5 Εα 085 ηἷ- 
τη. (ὐοπηραγαΐ εἴπ Ζεὰπε [8- 
468 οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς, ηυοὰ ᾿πίεγρτε- 
ταῖαγ ἀϊξϊα τὶ Ρτὸ οἱ ἐν σῇ ἀγορῷ ὄντες. 
ϑεὰ Πεθο ἔογπγαΐα ποη εξ Πε}15. [τᾶ 
εηΐτη αἀἰοεηάμππι εγᾶΐ καὶ ἅ τε Κίλισσα 
ἡ ἐκ τῆς ἁρμαμάξης ἔφυγεν. 

ὦνιω, ἔφυγον) 1ία Ῥατι. Ῥτοὸ ἔφευγον. 
νυ εῖκε νυϊραϊαπι ἱπηρεγίεξεατη. [8 
ἀείεπαϊτ : μα οἱΐο γαξία {μπΙ|, ῥὲν 
αογι ος ἀϊς τπασαηέμν, ἔφυγεν εἴ κα- 
φσαλιπόντες  φμοά ππίοηη ἤμρεγε σωρε- 
γΗΠΠ} ἠοηηηες ὁ ζόγο, 1 σογηηποαίο ῥὲτ 
17 ῥεγεξίμηι τα βρη ποσίν, ἐμ ἐπίεἰ- 
σας, αἰϊηι ῥομβὲ αἰτε ἤαραρε σφ ῤη{72, εἶ 
αἀἰμίϊας ἀμγαζὲ 1ἰος αἰ γε 7 πο 
715. ᾿ 

ἐθαύμωαξ:)] Ῥατιί. ἐθαύμασε ἀδῖ. 
ψεῖῦα τὴν λαμπρότητα καὶ ὉτΛΪΙξ 
τήᾶτρο ὙΠ ΠΟΙ. 

φόβον] ἙΔά4, νεῖῖ, σαί Ουεῖῇ. ΡοΙξ 
“Ἑλλάνων οοἸ]]οσαηΐῖ, τηϊηὰ8 ΠαΠΊρΙΟ- 
ἴς, 

ἐπ Ὶ 9 



τό ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

9 ᾿ »-ὉὋ» ε 9 “ 7 ἃς “Ὁ 

9α ἔμεινε τρεῖς ἡμέρας. Ἔντεῦϑεν διελαύνει διὰ τῆς 
΄ Ἂς ΄ Ἵ ἵ 

Λυκαονίας σταϑιμοὺς πέντε παρωσάγγώς τριώκοντῶ. 
4, ΧΖ.2 ͵ “"ςοφῳ 

Ταύτην τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς Ἑλλήσιν, 
« ζ ν᾽ 9 -“» ε »“»“ Ἂς ͵΄7 

ηοῶὼς πολεμίαν οὖσαν. ᾿Ἐντεῦϑεν ὁ Κῦρος τὴν Κίλισσαν 
Ι 3 3 Ἂν 7 ς ΔΤ 5 ἃ, μ᾽ 

εἰς Κιλικίων ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν" καὶ συνέ- 
» ἡ 7 ὰ ΄ ε Ν Ψ'. 

πεμψεν οὑτὴ στρωτίιωτῶς, ους Μενων εἶχε, κωὶ αὐτὸν. 
΄ ; » δ Ἂς “-" 57 . 

[Μώωνω τὸν Θεσσωλόν.)] Κῦρος δὲ μετὼ τῶν ὥλλων 
ῷ 4 Ἂς ϑ τ 9 ὡς ΄ 

ἐξελαύνει διὼ Καππαδοκίας σταϑ' μοὺς τέτταρας παρώ- 
᾿ ΄ ἣ ἄ 2 ΕῚ ΄ 

σώγγως εἴκοσι καὶ πέντε πρὸς Δάναν, πόλιν οἰκουμένην, 
ΕΣ 2 “" 9) ΡΝ 

μεγάλην καὶ εὐδωίμονω. Ενταῦδδω ἔμεινεν ἡμέρως, 
»"» ΕΣ Φ “ ΕἸ » 4 ν᾽} ἊΨ 

τρεῖς ἐν ὦ Κυρος ὠπεκτείνεν ὥνδρω Περσήν, Μεγαφερ- 
- ΞΖ ΄οὋᾧὁῪΤ « ἕ 

γήν, φοινικιστὴν βασίλειον, καὶ ἐτερόν τιγώ τῶν ὑπώρχων 

19. διελαύνει] ΑἸάΐποο. εἰ ϑιερῃδηϊ 
ἐξελαύνει τενοσανῖῖ ΨΥ εἶκε, ποβτυτα 
εἢ εἰαπὶ ἴῃ (συε]ῇ, εἰ Εἴοη. 

τριώκοντα) Ταπῆπὰ οὰπὶ ὕσαεϊῇ, εἰ 
ἴἴῦτο Ετοη. τρεῖς Ὠάθεῖ, Βιοάδθυς εἴ- 
ποσί τηλὶεῦαῖ, ΑἸάϊπα πὶ πριάκοντα, 
αποά ρῥγϑοῖα τ ϑιθρῃμδηιβ, μᾶθεῖ εἴ- 
ἰᾶπὶ τηᾶγρο Ψ1]]ΟΙ, 

20. εἰς Κιλικίαν] Ματῖρο ΨΊΠ]οΙ, σὴν 
δηΐε Κιλικίαν Ἰη!ετῖῖ, Οεϊεγαπὶ ψεῖ- 
θὰ τὴν ταχίστην ὁδὸν Πρηϊβοαπί, Ογ- 
ΤᾺΓῚ να ἰοηρίογαε ρβεσῖ Οδρρδαοοίδπι 
ἀυχίῆε σορίδ5. 

[Μένωνα σὸν Θεσσαλόν.] Ηεος οτη! Βα 
Γαπς ἴῃ Πἰδγο Ρατί, Εἴοη, εἰ ἴῃ 1 Ὀτῖ5 
1,2, 3. ἀεεῆε απηοίανϊτ πηᾶγρὸ γ1}- 
Ἰο, Αἴαιε τηϊδὶ εἰἰαπὶ αἰΐθπα νυἱ- 
ἀεπίαγ ΔῸ πος Ιοοο, οΟἰ᾿ πὶ ἴῃ τηᾶΓρὶ πα 
ἀρροῆίᾶ ἃ 1 Ὀγατίο. 81 πιο ρτὶ ΠῚ ἃ ΠῈ 
ΤΠοταϊπαγεῖαγσ Μεποη, ροίετας δάαὶ 
Ῥαιτία ; {εὐ αρτγα {εξὲ, 6. ρτίπιιπὶ 
ΠΟΙ Πα Μένων ὃ Θεσσαλός, )6- 
ἰηάς, ἢ ραιγίαπη ᾿τόγατα δάάδγα νο]ὰ- 
πες Χεπορῆοπμ, νἱάείαγ εὰ ἢαιὶ πὶ 
δα)απρὶ ἀε αἴξ ῥτίουὶ τπηδηλῆτο ἰΐα : 
οὕς Μένων ὃ Θετταλὸς εἶχε. ἴα ποη 
Ἰσοοθῖς δἀάϊταπχεηΐζατη ἰπατ] 6 ἐχου!ἃ- 
τίοπα νοὶ ρῥτθίθχια ἢΠηλρ]ϊοϊτατὶβ νὲ- 
πυεθ, ααξὸ νετθα πιαϊία τερεῖδγο (Ὸ- 
Ἰοῖ, ἀείεηάετς. επίηυε ἰῃ ἐχεγοῖζα 
ΟΥὐτθθοο ρῥγρῖεγ ΤΠεῆδ! πὶ πειὸ 4} 115 
Μεπο [αϊῆξ πηιοπιογαῖΐασ, Θυᾶτγε νεῖ- 
Ῥὰ εο]υῇ. 

τίτταρας ] Ηος εχ [ἰῦτο Ῥατΐ, ρῖο 

φσέσσαρας ἀξάϊτ Ζειης. : 
Δάναν)] Ηυτοπίπίοη ἴΑλδανα [ςοτί- 

. Ῥεπάᾳπῃ ναὶ πιο]! ρεπάστῃ σθηίεθαῖ. 
Ῥδην ες Τα ροαυδίαγ Τύανα [οτἰθεπ- 
ἄστη, ἀαέϊα οοπ]εέϊατα εχ Ἰοοο ϑιγᾶ-" 
Ῥοηΐβ χἰϊ. Ρ. 371. υδ]᾽ εἰ καὶ σοῦ Κυ- 
ρίνου (σοττῖρῖς Ζεοάηθ Κύρου) τὸ σαρα- 
φόπεδον διὰ Τυάνων' κατὰ μέσην δὲ τὴν 
δδὸν κεῖται σὰ Τύανα, ϑ8εὰ ἸΙοσαπὶ 
σης πἰἢ}] πυς ἔδοεγα εἰ Δάνα Χεπο- 
Ῥῃοπτῖθ εξ Ιάθπὶ ορρίατπη, ᾳυοά 
Ριοϊεγηβοὰβ Τανάδαρω, [δγΙογῈ5. νΈΓῸ 
[οτἱρίοτες Οὐοομ μη ἀρΡΡε  ατιπί, ορε- 
τοίε ἄοσετε Ἴοοπαΐυβ εἰ Μαηηεξ 
σεορτ. στ. εἴ Ἀοπι. νἱ. Ρ. 11. Ρ. 240. 
ἴξη4. εἰ Ρ. 263. Οεἴεσγυτ ἢ. 1. [ρ6Ξ: 
ἔῖαὶ πατγαῖῖο Αὐτίαπὶ ΑΠΌ. ἴΪ. 4» 3. 

ἴε4ᾳᾳ. (Οἵ. (σατιϊ 111. σἂρ. 4. ΑἸεχδη- 
ἀτὶ Ἰηρτοατη ρεὺ ΟἹ] Ἰοΐα5 ροτῖδβ ἀεῆ- 
ἢἶς Μαηπετῖ νἱ. Ρ. 1ἴ. Ρ. 226. Θυοά 
γεγο ἰάεπὶ (ὐααοη τ εχ Χεπορῃου- 
τ|5 ἢ. 1. πηεπιοῖδῖ μ᾿. 222. πείοῖο ηὰ0 
Ἔσο ἔδδϊατη ἢῖ. ΧΕΠΟΡΏΟΙ 6πὶπὶ 
Οαϊδοηίατα ἰσηογδῖ, ἀείογι δὶς ΡΙαἴατ- 
οὔ 5 Πετποιὶ ς. 48. 

ἐν ὦ] [πτε]Πξεὲ χρόνῳ. Τὰ ουπὶ 
πηαγρὶπε ϑίθρῃ. ψηΠοΙ, ΠΌτο Ῥατί[. εἰ ῦ 
Ετοη. εῖκε (οτὶρῆς ῥτὸ ναϊξαῖο ἐν 
οἰς. 

φοινικιστὴν} [πιεΙρτείδητον δώγρωγας 

τ πος τ τν 
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δυνάστην, αἰτιασώμενος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ. Ἔντευθεν2ϊ 

ἐπειρῶντο ἐσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν" ἡ δὲ εἰσββολὴ ἥν 

ὁδὸς ἁμαξιτὸς, ὀρϑίω ἰσχυρῶς, καὶ ἀμήχανος εἰσελ! εἰν 

στρωτεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. Ἐλέγετο δὲ καὶ Συέννεσιν 

εἶναι ἐπὶ τῶν ἄκρων, φυλάττοντω τὴν εἰσβολήν: δὲ 

ἔμεινεν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίῳ. Τῇ δὲ ὑστεραίω ἥκεν ἄγ- 

γελος λέγων, ὅτι λελοιπὼς εἴη Συέννεσις τὼ ὥκρω, ἐπεὶ 

ἤσίϑετο τό τε Μένωνος στβάτευμω, ὅτι ἤδη ἐν Κιλικίω εἴη 

εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε σεριπλεούσως ἀπὸ 

Ἰωνίας εἰς Κιλικίαν, Ταμὼν ἔχοντω τὰς Λωκεδωιμονίων 

καὶ αὐτοῦ Κύρου. Κῦρος δ᾽ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη, οὐδε-- 22 

γὸς κωλύοντος, καὶ εἷλε τὼς σκηνὼς, οὗ ἐφύλαττον οἱ 

“μι, ΑἸ οὐπὶ ΨοΙΠΊο ῥμγῥαγα 11η6ο- 
γερι, Γατοποταβ σέκιανιμηι, Ῥονίε. Ε- 
Ζεπἀαγί, ααἷα να χὶ!] πῇ, αὰο0 [α]άῖο 
ἀυσσες στοοοογαπὶ [ὰηἰ σομηργεπεπηῇ ἃ 
ΤΙΠαρετης, ἀϊοαΐαγ φοινικὶς Ὠοάοτο 
χὶν. ζό. ἩΗείγοϊμιαβ νοσαὈυ]απὶ ἤπα 
ἐπιτεγρτείϊδιίοηθ ροία!. [π᾿ τ δγρὶπα 
Μ Ποῖ, ἀπποῖδίαγ σινὲς δὲ ἀνέγνωσαν 
κρημαπιστήν" ΘΟ] 5. Τοτ!ρίαγεοβ δυξὶο- 
τε ἸΒΏΟΓΑΠΊ 8. 

21. ἀμήχανος) Ματξο ΜΙΠΠοῖ, εχ 
Ἰἰῦτο 2. ἀμήχανον, ἀεῖπάε εχ [{0ΓῸ 1. 
φυλάττων ἀῃποίαῖ. [τ Συέννεσις [οτι- 
ρίαπῃ ἔα δ τη εοάδπι ᾿ἰΌτο νἱάδτατ. 
ἔπ [ἰΌγοὸ Ραγ, εα ἁμαξητός. Ρτο ἰσχυ- 
ρῶς ϑυϊάαβ ἰῃ ἁμαξιτὸν Παθεὶ ἰσχυρά. 
Μαῖρο ϑίερῇ. οαηὶ Εἴοη. εἴ Ραᾶτ, 
ἸΣυέννεσις--τφυλάτσσων ὨαΌεης, ὨΙοάο- 
Τὰ 3 ἰοσ ΠῚ ἈΟΟΌΓΆΓΙαΒ 4εβηϊξ Χῖν. 20. 
παρεγενήϑη. τυρὸς ποὺς ὅρους σῆς Κιλι- 

κίας, καὶ «ἣν πρὸς σαῖς Κιλικίαις στύ- 

λαις εἰσβολήν. Αὕπη δ᾽ ἐσσὶ σσενὴ καὶ 

τυαρώκρημενος, ἐσὲ σααδίους μὲν εἴκοσι 

(4}:) σε ταράκοντα) παρατείνουσα" ΄“λη- 

σίον δ' αὐτῆς ἐἔσσιν ἐξ ἀμφοτέρων καὶ 
ὑπερβολὴν ὅρη μεγάλα καὶ δυσσρόσιτα" 

ἀπὸ δὲ τῶν ὀρῶν ἐξὲ ἑκατέρου μέρους τείχη 

κατατείνει μέχρι σ΄ῆς ὁδοῦ, καϑ' ἣν ἐνω- 

ποδόμηνται τούλαι. 

τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ } Τιεοπο]ανίατη σα πὶ 
Ἀ}}15 δὲ οὐ ΠΕ πιοηεὶ Ἡ το πίοῃ. 

ὅτι ἤδη) Ματροὸ ΨΠΠ]οῖ, ἐχ ἰὐτο τ. 
ἃ. Τηθπιογαᾶῖ ἤδη-ττῆν. Μαγρὸ Βιερῇ, 
οὐπὶ Ραχ. εἴ Εἴοη. ὅτι σὸ Μένωνος 

στράτευμα ἰν Κὶ ἦν ἀδητ. Εαυϊάεπι ἤδη 

Δάα!α!, 
Ταμὼν] ἴἰὰ νυϊραΐατη Τάμων 6δχ 

εξ. 2. σαρΡ. 4. ἰστιρῇς οαπὶ ϑιερῇ. 
ἴεο. εἰ Ηυϊοῃηΐίομο Ζευαπε, εἰ ἢς 
τηᾶγρο ὙΊΠοΙ, εχ ᾿ἰΌτο 1. 2. Οεῖες 
τυτηα νεῦρα Ταμῶὼν--Κύρου εχ ἰηΐετ- 
Ρτεϊδίίοηθα οτἵα [αἰρισϑίαγ Ὑήεῖκε, 
ηυατηνὶβ εα 184Π|Ὶ Οἷϊπὶ Πεπχείσὶ 
ῬΠαϊθγεὺβ [εξὶ, τοῦ. (104. τπηθθ εὐϊ- 
τοηἶ5) ἰορία ἴῃ {0 ᾿ἰτο Ἰερετῖς. 
Οδιυίαηπι Τα ρι οἱοη 5. νἹἀδιαγ παρα ϊῆξ, 
αυοα ᾿ηἴτα ἀδηλὰπὶ οᾶρΡ,. 4. Χεμο- 
Ῥῇοη πιεπιοῖαΐ οἰαδιη ἃ Ταπιο δά- 
ἀπέζατη. Ῥτϑοίθγεα ἀὰτιτα τι ογδιϊ αἷς 
πείοϊο ααᾶτὰ ΧΕπορποηῖὶ οὈἰταάετα 
αἷξ εο5, 4] ΡοΙῈ ἔχοντα ἀεγλαπῃ ρο- 
ὰπηΐ ἱποϊίατη, αὐ ἀσσαίαἴγ5. πριήρεις 
τεραῖαγ δὺ ἔχοντα. Ιρίε ἰρίταγ ροξ 
Κιλικίαν φῬοίαϊξ : 4ὰο ἕαξϊὶο τη ας 
ΤΊΌΪ]Ο περισλεούσας Ἰαηρὶ σα πὶ ἤκουε, 
εἴ ραγι οι ρίο ἔχοντ αἴγθαὶ δοσαΐαι!- 
νὰ πὶ τὰς ΔΛ. κι α. Κι Ηδὸο ταῖῖο (αἰ 
Ῥεπα ὑτοσεάσε, ἢ σατὴ ΝΥ εΙ͂κΚιο νεῖρα 
Ταρμῶὼν---- Κύρου Δ] ΕΟΘΓΙΒ : Πγα]ο ψετο 
ἀστίογ εἰ νυ]ραῖα, ἢ τες πε α οεῃ- 
{Ὰ6τ|5. [Ι͂ἢ αἰτάηαθ νΘΓῸ ἀσττϊε5 οτᾶσ 
τἰοηὶθ ἴδοι α ἀρραᾶτεῖ, συαᾷπη αϑετε 
οὐ απὶ νογθατη ρατγιϊοὶρίο ἔχονσις 
Ἰυαπρεράμτη,. πο ἰρίταγ ρτθθορὰξ 
ΟὟ οδυΐατη νετθᾶ Ταμοὼν---- Κύρου ἃὈ- 
ΕΠ τδ] 1. 

22. Κῦρος δ᾽ οὖν] Τὰ οαπὶ Βτοΐάδθοο 
εἴ Ἰίῦτο Ῥαγ, Ετοη. Γοτρῆς Ζεαηε, 
ΨΌΪρο ἐπὶ πὶ εταῖ Κῦρος δέ. 

εἷλε τὰς σκηνὰς) ΜΙίατετι Υ,, [κεξὶ, χν, 

ς 



18 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

»" ,. 2 Ἷ ᾿ " 

Κίλικες. Ἐντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγά, 

καλὸν καὶ ἐπίβῥυτων, καὶ δένδρα παντοδαπῶν ἡμαδμὴ 

καὶ ἀμπέλων πολὺ δὲ καὶ σήσωμον καὶ μελίνην καὶ 

κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς φέρει. Ὅρος δ᾽ αὐτὸ 
35 2 Ν δι μὲ Ἂς ἄ μὲ 5. ΄ὔ ᾿ ϑάώ 

σερίέχει ὀχυρὸν κῶὶι ὑψηλὸν αώντή ἐκ “ωλαττῆς εἰς “ῶ- 

λωττων. . 
» )ὔ ᾿, Ἂς 

23 Καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ τεὸ ἰου, ἡλῶώσε στωαϑι μοὺς 
ἐΖ 3 ᾽ Ἂς 

τέσσαρας πωρωσάγγως πέντε καὶ εἴκοσιν εἰς Ταρσοῦς, 

πόλιν τῆς Κιλικίας μεγάλην καὶ εὐδαΐμονω. Ἔνταῦϑα 
π ΄ "»- 7 Ἂ ΄ Ρ 

ἥσων τὼ Συεννέσιος βασίλειω, τοῦ Κιλίκων βωσιλέως 
3. τα Ἃ “Ὁ », «»" “ 7) . 37 

διὼ μέσης δὲ τῆς πόλεως ρει ποταμὸς, Κυόνος ὀνομίο, 
εΥ Ν 3 .Ψ᾿ ἃ: 

24 εὐρος δύο πλέϑρων. Ταύτην Τήν πόλιν ἐξέλιπον οἱ ἐνοί- 
-“" ἐς 3 3 ΝΗ. 2 Ἂ  (ὧἂὝὥ 

κουντες, μετῶ Συεννέσιος, εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ τῷ ὁρή" 
ς “ 3 3, ἣ, ς ΄-- 

πλὴν οἱ τὼ καπηλεϊω ἔχοντες" ἔμειναν δὲ καὶ οἱ τταρὰ 

“5τὴν ϑάλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις καὶ ἐν Ἰσσοις. Ἐπύ- 
ΥΧΔΣ: ΄ ἐν ΄ . Ξ ἘΣ 

ὠξω δὲ, ἡ Συεννέσιος γυνὴ, προτέρω Κύρου ὥέντε ἡμερεις 
3 Ἂς 3 Ζ 2 Ν -ε -“ »" 5 ὦ »“-᾿ 

εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο" ἐν δὲ τῇ ὑπερβολή τῶν ὀρέων, τῶν 
ΟῚ Ν , 7 τ » ΄ 7 3 τὰ 

εἰς τὸ τηεδίον, δύο λόχοι του Μενωνος στρωτεύμωτος ὠπῶ- 

10. ὁπηεπἀδιίοπετα νυϊκαίο εἶδε τεξὶε 
Τανδίιταιϊς εἶκε, αὶ ταπιθη {πα 6 8 
ἰφύλαταον Ῥτο ΡΙ αἱ χαδτηρετγίβέϊο οἵπὶ 
αυϊθυίάατη 4115 Τηταγρτει 5 ἀἰξτατα 
σεηΐεῖ, οὑπὶ ἐφύλασσον {τ ἀξ δέϊίοπε 
φοητίηυᾶ ; ΠΟ ἴὰπ|, {εὰ ἰἘΠΊΡΕΓ ἐῸ 
ἴῃ ἸΙοοο ρῥῖο ἴδετὰ [ἀᾶ (Ἰ]ςες. Ἔἐχουθᾶ- 
Ῥδηῖ. 

καλὸν] ΟΘαεϊξ, εἰ ἸΙθετ 3. ἴπ τηᾶτγ- 
εἰπε Ποῖ. καὶ καλὸν Παρεῖ. Εἴοη. 
φοηίγα καλὸν ΟΥΑΙ. 

ἐσίῤῥυπον) Οατῖϊα5 111. 4. Οαηιρεμενῖς 
ἐαάοηη (ΟἸ] οἶα), φμα σεγρὶΐ αὐ τηαγέ, 
2,αρητεπι ογμ5 σγοῤγὶς αἱ βπριοη δμς γὶ- 
αἷς. γγαπιμς οἱ (γάμμς ἱποίνεϊ ἀπὲ: 
7:65 ἥβωιριί, Ἰάετη Ἰἰοοὺβ ἀείοτὶ ρίϊο- 
ΠΕπῚ χα] φαδτῃ ἰΠαἶταῖ ΚΕΠοροη 5. 

ἔμπλεων] Οδδ]ῖο ἔμσιλεον δἀϊάϊτ. 
Μαγρο ϑῖερῃ. ψη]οΙ, εχ Πἰδτο ᾿. Ρὰ- 
τί, εἰ Εἴοη. Παῦεηι σύμαλεων. 

τοολὺ---ρελίνην) Ηδτροοταίίοη εχ ἢ. 
Ἰ. τοολὺν---μέλινον Ροίαϊι. Βαά, γει, 
οὐπὶ Οὐε], σίσαμον ὨΔΟΘὨϊ. 

23. Ταρσοὺς) Μαῖρο ϑίερῃ. Μ1]- 
Ιοι, Ἔχ ἰῦτο 1. εἰ Εἴοη. Ππᾶθεηΐ Ταρ- 
σὸν, αΠ10 ΠΕΠΊΘΙΟ ὑτθετὰ τπεπιοίδηξ 
θέτο, ΑτγδηῈ5 8|1|4 6, Ρ] τα} οοη- 
(τὰ οατὰ ΗἨείγομίο Ρῃϊοβτγαῖας ἱπ 
νιία ΑΡΟ]]ΟΠΙΪ 1. 7. νὶ. 34. τηοπεηῖς 
ΗἩυτοπὶηΐοπο. 

διὰ μέσης] Μαὶε Πρεγ Ῥαγὶ, διὰ μέ- 

σου Ὠδδοῖ. Ράμ]ο Δηΐεα πηᾶΓΡῸ ΥἹ}- 
οι. εχ ᾿ἶδτο τ. οἷα ἦν, εχ 1ἶἰῦτο 32. οἷς 
ἣν Δηποῖαϊ ΡΓῸ ἐνταῦϑα ἦσαν, 

24. ἐξέλισπον----εὶς χωρίον] [πεε]]ρε 
ἐλϑόντες. Ηετοάοιιις νὶ. 1οο. ἐκλι- 
πεῖν τὴν τοόλιν εἰς τὰ ἄκρα, Ῥίατα ἀά- 
Ὀἷ. ΔΟΌτοίοῃ ὈΙϊαοϊάδι. ΤΠαογά, Ρ. 

493. ἴξαα. 
ἐν Ἴσσοϊς] Ουεῖῇ. ἐν οὐ τες. 
25. ὀρέων, τῶν εἰ; «ὸ πεδίον} Τη{6}1}- 

Ε6 καϑηκόντων. Μαυϊραίατη ὀρῶν σΟΓ- 
τεχὶς Ζεὰης εχ τεβα]α δρυὰ δα δ πὶ 
ἴπ ἀνθέων, αὶ βελέων, ὀρέων, ἀνθέων 
εἴ Ρίυτα βενλξμνς γοοδθυϊα διαιρεῖν 
4ἰῖ Χεπορῃοηίΐθμι. 



ΠΙΒΕΒ 1. ΟΑΡ, Π]. 19 
ς ΝΟ ς δ ς , ΄ " ας ὃς 

λοντο οἱ μὲν εῷασων, ὡρπάζοντάς τι κωτωκοπηνῶι ὑπὸ 
.- ͵ ς Χ ε τὰ 2 Ἴ 

τῶν Κιλίκων, οἱ δὲ, ὑπολειφ,ϑέντωας καὶ οὐ δυνωμένους 
4, νύν δ κ«( 7 » δὰ ἃς «ἊΝ ἊΝ 

εὐρειν τὸ ὡλλο στρωτευμῶ οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἰτω λανω-- 

Οἱ 26 
3, ᾽ Ἷἢ ἕ χ ἿΣ Ὗ ͵ 

δ᾽ ἄλλοι ἐπειδὴ ἥκον, τήν τε σῦλιν τοὺς Τ᾿ ὠρσους διήρ- 

΄ ᾽ ΄ ἐπ Ὰ (ἢ ς Ν ς -» 

μένους ἀπολέσϑαι" σαν δὲ οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. 

ἢ, δ 5, “ χὰ 7 
σγάσαν, διὼ τὸν ὄλεκδρον των συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι, 

Ζ ἌΩ 3. ,ἿὟ “» ἘΎΆΎΥ. ᾿ΥΡΦΝ Ὁ ἃ 

καὶ τὼ βασίλειω τὼ ἐν αὐτῆ. Κῦρος δὲ, ἐπεὶ εἰσήλασεν 
3 Ν Ψ . Ἂ, ς 77 ς Ἅ 

εἰς τὴν πόλιν, μετεπέμπετο. Συέννεσιν ττρὸς ἑωυτόν" ὃ δὲ 
“7, 3 7 ς - " -“μ, Ε »- 

οὔτε πρότερον οὐδενί πω κρείττονι εῶυτου εἰς χειρος ἐλϑεῖν 
3 " 7 7ὔ τὐρῇ κή Ν ς ἐν ΑΝ 3} 
εῷη, ουτε τότε Κυρῳ ἴεν! ἤθελε, ὥριὶν ἡ γυνή αὐτὸν επεί- 

Ἂς "ἢ 353) ἣν Ἃ παν 2 Ν Ό» 

σε, καὶ πίστεις ἔλαβες Μετὼ δὲ τούτῳ ἐπεὶ συνεγε- 27 
ΕῚ ͵7΄ “4 Ἶ ζ 3} π᾿ 

γοντο ὡλλήλοις, Συέννεσις μὲν Κύρω ἔδωκε χρήμωτῳ 
ν ΝΜ ΕἾ Ἂ “ » 2 ᾽ὔ ἣν» «“ὉὍὄ ͵΄ὔ 

πολλῶ εἰς τήν στρωτιᾶν, Κυρος. δ ἐκείνω δώρω, ὦ γομιί-- 
Ν "» “ἢ 

ται τώρω βασιλέι τίμιω, ἐσσπτον χρυσοχώλινον καὶ 
Ν Ὁ“ Ζ- 2 ᾿Ψ͵ “ὡὦ΄ν 

στρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλλια καὶ ἀκινώκην χρυσοῦν καὶ 
εἶ Ἂ δ Ἀ ,Ὦ β ε "4 

στολήν ἱ]ερσικήν, κὠὶ τὴν χώρων μήκετι ἁρπάζεσϑθ᾽αι᾽ 
᾿ς δὲ. καὶ Ψ» 3 ᾿, Ψ » Ἂ 3 

τὼ δὲ ἡρπασμενω ἀνδρώποδω, ἥν που ἐντυγχώνωσιν, ὡῆθ- 
Ἃ 

λωμβάνειν. 

ΘΟ, ὙΠ᾿ 

ΕΝΤΑΥΘ᾽ ἔμεινε Κῦρος καὶ ἡ στρατιὼ ἡμέρως εἴκο- 

ἦσαν δὲ οὗσο] Ματρο ΠΟΙ. εχ 11- 
Ὅτο 2. ἰζετα Ρατ , Ετοη. Βαθεπὶ ἦσαν 
δ᾽ οὖν. 

χό. Συέννεσιν] Ματρο ΨΠ]οΟΙ, εχ 11- 
το 2. ἀιζσα]ατη σὸν δά. Ιάδπη 
ἀεϊποερβ γυνὴ αὐτοῦ εχ Εἰῦτο 11]. 1. 
Δηηοίαι. ὲε ϑυεπηβεῆ δἱϊτεγ Ὁϊοάο- 
ΓᾺ5 Χχὶν. 20. μετασεμρομένου δὲ αὐτὸν 

τὸν ἕτερον τῶν υἱῶν ἐξέπερεψε πρὸς σὸν 
βασιλέα λάϑρα, δηλώσοντα καὶ τὰς δυ- 
νώμεις ἐπ᾿ ἐκεῖνον ἀϑροισϑείσας ἄς. 

27. παρὰ βασιλεῖ} ἴα οατὴ Ῥατ, 
εἰ Ετοη. [οτὶρῇ ργὸ βασιλεῦσι, ΟΥ̓, Ογ- 
ΟΡ. 1]. 2, 8. εῖῦδα καὶ Ψέλλιαω 
καὶ ἀκινάκην χρυσοῦν εχ αἰϊαυοι ΠἰΌτο- 
γα ψεῖεγατη σοηίεη!α τεοερὶς 516 - 

Κύρου καὶ τὰ τοιστὰ δόντος, ἐσορεύϑη 
δ 2 Αὶ , Ν ᾿ ΄ ὃν “ πρὸς αὐτὸν καὶ σὴν ἀλήϑειαν τοῦ σολέ- 

μου πυθόμενος, ὡμολόγησε συμμαχήσειν 
Ἵ ν Ν 7 Ἂ Υ. Ξ οἷ εὐ [χ "» 

ἐπὶ σὸν ᾿Αρταξέρξην, καὶ τὸν ἕνα πῶν 
υἱῶν τῷ Κύρῳ συνεξαπέστειλε, δοὺς αὐτῷ 

- ΄, 
σῶν Κιλίκων ποὺς ἱκανοὺς στρατευσομξ- 

- Ἢ “ 
νους, πανοῦργος γὰρ ὧν τῶν φύσιν καὶ 

ἣς Ἷ -“ ΄ 2 ) 7 

πίθος τὸ τῆς συ χης ἄδηλον ὥρτισάμενος, 

Ρἤδημα5, εἴ αητἴ ἴῃ ἸἰΌτο Ῥαγίί, Ὁ] τ4- 
τδη Ψέλια εἰ (οτὶρίατη. Ματῖρὸ 
ΜΊΠοΙ, εαάθτῃ εχ ᾿ΙΌΤΟ 1'. 2. 3..8Ρ- 
ΡΟΙΌΙϊ, ἰπ τετγίίο ἰἀτηθ Ψίλλα 6 
τηοηδηβ. Οτμϊτίαπι Καά, νεῖ, Οσπε]ΐ, 
Ετοη, εἰ Τ)εΠηε Γ ἃ5 ἢν 130. 

ἁρπάζεσθα.] Τάδεγ Ῥαι, εἰ Εἴοῃ;, 
ἀφαρπάζεσθαι ὨΔΌεηϊ. 

2 



20 ἘΧΡΕΏΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ, 

»“ 3, ᾿ “" 4 

σιν" οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰένω! τοῦ τρόσω" 
ε , , ᾽ , ΄ : τ ἙΝ 
ὑπώπτευον γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι" μισϑωϑθῆναι δὲ 

3 ᾽ 3 ἐπὶ Χ 4 ἜΠ τ ε 

οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. ἸΠρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὖ- 
»" 2 2 ς δὴ » Μ 

τοῦ στρωτιώτας ἐβιάζετο ἰέναι" οἱ δὲ αὐτὸν τε ἔβωλλον, 
ε 3 ἐΑΡῈ » ..2 

καὶ τὼ ὑποΐγιω τὼ ἐκείνου, ἐπεὶ ἤρξατο προϊέναι. 
΄ πω; ᾿ Ν ἈΚ ΖΩΣ ΩΣ “ τ δ 

“Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν ἐξέφυγε τοῦ μὴ καταπε- 
ἘΠ ΜΝ Ἐξ ἽΣ Σ ὼ ἄμ “ ἔὼ ,ὕ 

τρωϑήνωι ὕστερον δὲ, ἐπεὶ ἔγνω, ὅτι οὐ θυνήσεται βιώ- 

σασθαι, συνήγωγεν ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν" 
“ 3 ᾿-- ΟΝ ς Δ ἂν οὐδ 

καὶ πρῶτον μὲν ἐδώκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς" (οἱ δὲ ὁρῶν- 

τες ἐθαύμαζον καὶ ἐσιώπων) εἴτω ἔλεξε τοιάδε" 
2 “ Χ ς ΄κνἫν 

8᾽ ᾿Ανδρες στρωτιωτῶ!, μῆή ϑαυμάςετε, ὅτι χωλέπως 

φέρω τοῖς παροῦσι πράγμασιν. ᾿Ἐμοὶ γὰρ Κῦρος ξένος 
Ἔρως ᾿ 7 ΝᾺ ἣν Χ ᾽ “ 

ἐγένετο, καί με, φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος, τά τε ἄλλα 
δον ἢ Ν ,ὔ “ τὸ ον τα δὴ δ είν" ἯΙ 
ἐτίμησε, καὶ μυρίους ἔδωκε δωρεικούς" οὺς ἐγὼ λαίβων, 

οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κοτεθέμην ἐμοὶ, ὠλλ᾽ οὐδὲ κωθηδυπά- 
ΕἸ 3 3 ς » ΕΣ 7 Ἂς »" ΝῚ ; 

αϑησαω, ἀλλ᾽ εἰς υμῶς ἐδωπάνων. Καὶ σρωτον μὲν πρὸς 
Ἂν -“" 3 ς - » 

τοὺς Θρῶκας ἐπολέμησω, καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμω- 
7 3. ἃ “Ἢ 2 ἣν ᾽ς » 8. κἂν 2 Ψ' 

ρούμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χεῤῥονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων, 

1. ἰέναι τοῦ πρόσω] ἴσου νἱἰοἵατη ᾿ 
εἴς ραῖο. ἴὕπάςε επϊπὶ σεηϊνα5 τοῦ 
Ρεηάει ὃ Εογῖα ἔαϊξ σοὶ ἃ πη πρόσω. 
Θεὰ εοσα Αμᾶραῆς Αττίδηὶ ἰϊ. 6, 7. 
ἔγνω μηκέτι ᾿Αλέξανδρον ἐϑέλειν προϊέναι 
σοῦ πρόσω. Ἰάδηη ἴᾶτηξη υἱΐ. 20, 12. 
μέχρι μὲν τῆς νήσον ἐλϑεῖν, τὸ πρόσω 

δὲ οὐκέτι περαιωθῆναι ἐπόλμησε, εἰ [εξὶ. 
14. οὐ μὴν ἐτόλμησέ γε σὸ πρόσω ἐλ- 
ϑεῖν. Θυᾶτγα ἴῃ αἴτοαὰς Ἰοοο, εἰ Χε- 
ΠΟΡὨΟΙτ5 εἰ Αττίδηϊ, ροϊϊ5 τὸ πρόσω 
Τοτὶ Ὀθπάστηα, πιῆ οαηίεο. 81: ααΐβ 
ἴοτίε Ἰοοὰπιὶ Ατγδπὶ ν. 24, 12. οὔ- 
τηονετὶῖ, Ὁ] εἰ : ὡς δ᾽ ἀπέγνω διώκειν 
ποῦ πρόσω ποὺς φεύγοντας, ἰ5 {οἷαῖ, 1Ὁ] 
Τοτ θεάσῃ εξ ἀπέγνω ποῦ διώκειν 
στρόσω. ἰἰϊ. 24. 4. εξ προκεχωρηκότα ἐς 
σὸ πρόσω.---δεὰ εἰ Ἰἰδτὶ νὶ. 7, 1. ἤει 
ποῦ πρόσω. ν. 28, 3. αὐτὸς μὲν ἰέναι 
ξφη τοῦ πρόσω. ν. 25. 6. ἄγειν τοῦ σρό- 
σω. Εὶεοσε ἴῃ ἰρίο ποίξτο ἰἰῦτο ἰπ- 
ἔτα ν, 47γ.30. Ἑάα. γεῖϊ. οὰπὶ Ομεϊξ, 

Παθεραηΐ ἐπορεύοντο τοῦ πρόσω, ὉὈὶ 
Βιερδη18 εἰς τὸ πρόσω εὐϊάϊτ ΡΥ ΠῚ, 
ΑἸΙαΔ Ἐχϑτηρίατη ἴθ Αττδηὶ ἐς Κε- 
παῖοπα ᾿ἰἰῦτο τερετίατη ἤὰπς ποῃ 
Γασσυττγὶς τηεΠΊΟΓΙ 88. ---- ΤΊ τας. Π11]1- 
ἴα πὶ φτροοογαπὶ πᾶγγαΐ εἴίατη Ὠιοάο- 
1π|5.1, 6; 

ἔβαλλον] λίϑοις, αἴ Γξαυθη5 χάτα- 
σεσρωνήνωι ἀοοεῖ, 

2. σόσε μὲν] 1ᾳπί. Οπε]ξ,. εἴ τπᾶῖρὸ 
ΨΊΠοΙ, οαπτταπι μέν. ἴῃ Ετοη. ἀς- 
ἴηάε εἷ τοῦ καταπετρωθῆναι, οτηϊῆα 
περαῖίοπε μή. 

3. σσρατιῶται) Αὐ ξεπὺς. οτγαῖϊο- 
πατῇ ἐσχηματισμένον τεῖετε ἢᾶπο (Ἰ6- 
ΔΙΟΉΪ οτατοηθτη δυξῖοσ Ατιῖς (Ὁ πο- 
τηῖης Πιοηγῇϊι Ηδ]ϊο. εαϊτοα Ρ. 302. 
εἀ, ἈΦΗΚΙΪ. 

4. πρὸς τοὺς} Ματξο ΨΠ]οΙ, εχ 11- 
ὉΓΤΟ 1. 2. 3. ἐπὶ δηποίαυϊϊ. Ετόῃ. ἐ; 
σὴν Θράκην Ὠδθεῖ, 



ΤΠΒΕᾺ 1. ΟΑΡ. Π|. 21 
’΄ »" ῚψΧψάΑ Ἂν “““ « Ν 

βουλομένους ἀφαιρέσϑαι τοὺς εγοίκουντῶς ἘἙλληνως τῆν 
᾽ Ν “ ἄς Ὁ Ὰ Ἀ εἰ ἣν ᾽ ͵ 

γῆν. Ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαίδων ὑμᾶς επορευό-- 
ε 3 »; 3 5. ἢ, » "ΕΣ ἄρ δῇ 

μῆν, ἵνω, εἴ τι δέοιτο, ὠφελοίην αὐτὸν, ἀνθ ὧν εὖ ἔπωϑον 
ε ᾽ « Ὁ“ 3 Ἄ ’ὔ 

ὑπ᾽ ἐκείνου: ᾿Ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύε- 5 
ΕῚ ΄Ν ἣν »“" ᾿ »“» , 7 

σϑαι, ἀνάγκη δὴ μοὶ, ἡ ὑμῶς προδόντα τῇ Κύβαι Φιλίῳ 

χρήσϑαι, ἢ ἥ τυρὸς ἐκέϊνον ψευσάμενον μεϑ' ὑμῶν ἰένωι. 

Εἰ μὲν δὴ δίκαιω ποιήσω, οὐκ οἶδα" αἱρήσομαι δὲ ο οὖν 

ὑμῶς, καὶ σὺν ὑμῖν, ὅ τι ὧν ϑέη, πείσομωι. Καὶ οὐποτ᾽ 
3 ἣν « ἄνες " ὴ ᾽ Χ 3 Ν ᾿ς 

ἐρεῖ οὐδεὶς, ὡς ἐγὼ “Ἑλλήνως ἀγαγῶν εἰς τοὺς βωρβά- 
Ἂς :" .“ Ἃ .Ψ 7ὔ ͵7 

θους, προδοὺς τους Ἑλληνωῶς, τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν 

εἱλόμην. ᾿Αλλὼ ἐπεὶ ὑμεέὶς ἐμοὶ οὐκ ἐϑέλετε τείϑε- ὃ 
ΕἸ » εἾ ᾿Ὁ ς “ο΄ -“ Ν ελ ἿΝ 

σϑαι, οὐδὲ ἔπεσϑαι, ἐγὼ σὺν ὑμῖν. ἕψομαι, καὶ ὃ τι ἂν 
ἐξ ᾿ ων ς »" ΠῚ Ὁ 

δέη, πείσομαι. Νομίζω γὰρ, ὑμᾶς ἐμοὶ εἶνωι καὶ πά- 
7 Ν Ξ Ν ψ; Ν "ς .ς »ν δ ς΄ 

τρίδα καὶ φίλους καὶ συμμώχους, καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν 
μὴ ς δ εΥ ς »“ δ΄ Ὁ » ὃ-Ὃϑ 

εἶναι τίμιος, ὅπου ἂν ὦ' ὑμῶν δι ἐρημωθεὶς, οὐκ ὧν 
ε ἷ: ᾿ ἫΝ ιν ὁ 3ν ἥ 3 τή »» 5 ᾽ 

ἱκωνὸς εἰνωι οἰμίώι, οὔτ᾽, ὧν ζΦίλον ὠφελήσωι, οὐτ᾽ ἂν ἐχ- 

ϑρὸν ἀλέξασϑαι. 
ε 5 »ο»“" εὴ 3. «“ δ Ν 

Ὡς εμοᾶυ οὖν ὄντος, ὑπ ὧν Καὶ 
ε »-ὉΣΞ “ἶ Ἂ 7] ΕΣ 35 » .- Ν ε δὲ 

ὑμεῖς, οὕτω τήν γνωμήν ἔχετε. Ταυτῶ εἰπεν᾽ οἱ δὲ στρω-7 

5. ἀνάγκη δὴ] Τὰ εχ Θπεϊξ, εἰ Ν1- 
οι ς ἃ. 1. δοιτοπκιξ νιυιϊραίατα., δὲ 
Ζευῃα. 

μεϑ᾽ ὑμῶν ἰένα] Μαυϊραίαπι εἶναι ᾿ 
συπὶ Ροτίομο σοττγεχί. 

6. οὐκ ἐϑέλετε)] Βτοάξθιιβ ἴῃ [ἰΌγῸ 
ίαθο οὐ ϑέλετε [οτὶρία τα ταρουῖ ; 
νειῦα οὐδὲ ἕπεσθαι ογϊτς Ῥατὶ, εἰ 
Εἴοη. 

κοὶ τοατρίδα] Οορυϊᾶπι. δΧ. ΡΑΥ͂ς 
δάϊεοί. ϑεααθηβ ἥπου ἄν ὦ εχ Ῥατ. 
εἰ Ετοη. τεσερὶς Ζειαπθ, φΡτοῦδηία 
Ῥοτίοῃμο, ρῖὸ νυϊραίο ὅσου ἐών. 

ἐρημιωϑεὶς] ΟΜατρο. ϑίερῃ. ΜΊΠ]οΙ, 
Ῥατγι, Εἴοη. ἔρημος ἃ ὧν. Ἰάοπι Ἑτοη. 
Πδθεῖ: ὑμῖν οἶμαι εἶναι σίμιος----ἔρημοος 
ὧν οὐκ ἱκανὸς οἶμαι εἶναι. 

ἀλεξήσασϑαι]) Οαῇαϊϊο ἀλέξασθαι, 
οὐϊάϊς, 4φαεε ἰοτηηᾶ εξ ἴῃ Ουτορ. 1. 5» 
18. ΝΜ διοτδῦ. ἵν. 3. ταἰ.. δῖο ἴῃ- 
ἔγα υἱῖ. 7,9 3. ἀλεξησόμεϑα Ἰιθεγ Βτο- 
ἄφι, ῬαϑυΠ, εἰ Εἴοη. τπιυΐαης ἴῃ ἀλε- 

ξόμεϑα. Υἱῖ. 3) 44. ὕἕπως---ἀλέξησηει 

Τέστῶι ὅ. 5.5 21: δὲ ἀλέξασθαι. [η- 
ἔγα ἴ. 9911. ἔστε νικῴη καὶ ποὺς-ττικα- 
κῶς πγοιοῦντως ἀλεξόμενος. Ἰ)εηϊηθς 
ἢ]. 4533. ἀλέξασϑαι εἴ, ΤΠαογά!ϊ- 

ἄες ν. γ7. ἀλεξέμεναι Τιασοηϊσυτη ἀδξ 
ΡῖῸ ἀλέξεσθαι. ῬΙπΠάδτγα5. ΟἸγΠΊΡ. ΧΙ]. 
12. ἀλεζεῖν ὕβριν ΑἸχῖε ῬτῸ γεῤγίφμνο 
ιῤενδιανη, ὉΌΪ ἴάαπηθη Ραιϊὰς 816- 
ῬΠδπὰβ τέλια ὠλέξειν ἀξάϊε. Α ἔοτ- 
τὴᾶ ἀλεξέω Ἰ τ Ν, ἀλεξητὴρ εἰ ἀλε- 
ξητήριον ὨδΔΌει ἰρίε ΧἝηορποη ; ἀλε- 
ξήσουσαν, ἀλεξούμενος βοηθούμενος εἴ 
ἀλέξησις ἀαϊ Πείγομϊαβ. ἨἩοπηεγὰς 
ἀλεξέμεναι, ἀλέξασϑαι, ἀλεξώμεϑα ἴτε- 
παςηίδί, Γεπλ6] ἀλεξήσεις εἴ 4}10] ἀλε- 
ξήσειε Ὦαῦεῖ, Θυδᾶῖε πο ἀπρδιίανὶ 
ξοττηᾶπὶ Ηοπλεγσατη, απ εἴδη 
ΤΟΙ 415. ἴῃ Ἰοοὶβ ἐγεααδηίανις Κεπο- 
Ῥῇοη, ταίηΐαεγθ, 

καὶ ὑμεῖς] Οορυϊατὰ οπαϊῇατα ἰἱπὶ 
ἙΕάά, νεῖ, εἰ (σε! αἀάϊτ εἰἰδπὶ τ18Γ- 
δὸ ΨΙΠΠΟΙ. εχ Ἰἴρσγο 1. 1. Οεηϊεῖνὶ 
Ὀΐατα Ροΐὲ Ρατιϊουϊαπὶ ὡς Πα ἄτάταπς, 

Ὁ 



22 ἘΧΡΕΘΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. ᾿ 

»“» «; 3 ποθ δι ᾿ Ἂς ΓΟ ) 6 Ψῃ 3 7ὔ 

τιωτῶϊ, οἱ τὲ ὠὐτου ἐκείνου, κωὶ οἱ ὥλλοι, ταυτὼ ὠκοῦ- 
.“ ᾿ ) ἮῊῃ ᾿ 7 πὰ ἃ 

σαντες, ὅτι οὐ φαίη ταρὼ βασιλέα τπορεύεσ αι, ἐπήνε- 
᾿ς Ν " " Ἂ 

σῶν" τῦωρὼ δὲ ᾿Ξενίου καὶ Πωσίωνος πλείους, ἡ δισχίλιοι, 
- .) -ς Γι ᾽ δὶ 

λωβόντες τὼ ὕπλω καὶ τὼ σκευοφόρα, ἐστρατοπεδεύ- 
ἃς Υ͂ πον δὲ Ν᾿ » » 

ϑσῶντο πάρω. Κλεώρχω. Κυρος ε, τούτοις Φνπόρων τέ 
Ν Ψ γῇ ἊΝ 7 - « ᾽ 4.2}, 

καὶ λυποὅμενος, μετεπέμπετο τὸν Κλέαρχιον᾽ ὁ δὲ ἰέναι 
ΕΣ 7 Ἁ »“΄Σ΄᾿Ζ, » .“ »""“᾽ 

μὲν οὐκ ἤθελε, λάϑρα δὲ τῶν στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ 
3 3 δε ωυ « “ΜᾺ ͵7 » 

ἄγγελον, ἔλεγε ϑαῤῥέῖν, ὡς καταστησομένων τούτων εἰς 
Ἃ ἡ ν03. σε 3, (ἢ 5. ἍἊ Χ 

τὸ δέον" μεταπέμπεσθαι δὲ ἐκέλευεν αὐτόν" αὐτὸς δὲ οὐκ 
9 4. ἢ 

9 εῷη ιενωι. 
»"-. Ψ δ; Ν 7 » ὧν ν »"ὉἪΆ 

του στρατιωτῶς κῶὶι τοὺς προσελϑόντας αὐτῷ κώὶι τῶν 
57 Ν 7 δ᾽ 7 

ἄλλων τὸν βουλόμενον, ἔλεξε τοιάδε" 

» “Ὗ ΄ «ε 

Μετὰ δὲ ταῦτω συνωγαγῶν τοὺς μεθ᾽ ἑαυ- 

τ ΓΑνδρες στρωτιώτωι, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως 

ἔχει; πρὸς ἡμᾶς, ὥσπερ τὰ ἡμέτερα τυρὸς ἐχκεινον" οὔτε 

γὰρ ἡμεὶς ἔτι ἐκείνου στρατιώτωι, (ἐπεί γε οὐ συνεπός- 

10 μεθα αὐτῷ) οὔτε ἐκέϊνος , ἡμῖν ἔτι μισϑοδότης. Ὅτι 

μῶντοι ἀδικεῖσϑιι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν, οἶδω" ὥστε καὶ, 

μετωπεμπομένου αὐτοῦ, οὐκ ἐθέλω ἐλϑεϊν, τὸ μὲν μέ- 

γίστον, αἰσχυνόμενος, ὅτι σύγοιδω ἐμνωυτῷ τσάντω ἐψνευσ- 

μένος αὐτόν' ἔπειτω δὲ καὶ δεδιὼς, μὴ, λωβών με, δίκην 

1 »- ἐπιϑῆ, ὧν νομίζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. Ἐμοὶ οὖν δοκεῖ 
3 ς “" τ ὟΝ 7] 5 “ « »“"Ὃ᾽ ᾽ ,ν 

ουχ, ὥρω εἰνῶ! ἡμνῖν καθεύδειν, οὐδ ὠμελειν ἡμῶν φυτῶν, 

υἱτί ἀοξ! εχ ποῆιυῖ Ουίορ. 1. ὁ, 11. 
ΜΠ, 4. 27. ν]ν. 790 το. Αἀάο Ἰοσὰπὶ 
Ῥιαϊοπὶβ Ἀεὶρ. 1. 6. 12. Ρ. 369. εἰ, 
(Λῇ. λέγοις ἄν, ἔφη, ὡς οὐ πολλὰ, ἀλλὰ 
ἥδιον ἀκούοντι. ΑΌΪ Οοάεχ Ἐερία5 ἀκού- 

οντες ἐχῃϊθεῖ, ασαοα ἴῃ ἀκούοντος τηὰ- 
ἰαπάστη σεηίΐδθο. 

γ. Ἐξενίου)] Ματροὸ ὙηΠ]Ποῖῦ. εχ ΠἰΌτο 
3.1, ἰαυσάδϊς Ἐενίωνα, ῬΙο «-σαρὰ Κλ. 
Ουεϊῇ, ἀδι ἐπὶ Κλ. 

8. σούτοις ἀπορῶν) Μίτοτ ΝΥ εκ πὶ 
Ζευπίο οὈεσυτατη νυ]ραΐατη [οτὶρία- 
Τάτα τηὰϊαῦε ἴῃ τούτων εχ Βάά, νεῖί. 
εἰ Θυε!. Ουὐπὶ δίθερμαμο ἕδοϊς εἰ- 
ἴάατα τηᾶῖρὸ ὙΠ]οῖ, Θυοά ἀπορεῖν 
οὐτὰ ἀαῖϊνο ᾿ὰηρὶ παραὶ Ζειης, τα- 

ἄατγραϊς ᾿ρίε ἤδίτῦ ΧεποΟρἤοπ ἱ. δ, 
14. ἀποροῦντες τῷ τσράγμασι, ὉΪ τᾶ- 
τη νεῦῦᾶ τῷ φσρ. οπηρϊὰπης Βαά. 
νεῖς. Ουεϊῖ. Ετοη. Αὐ Βαᾶῦεὶ ᾿ἰδσ 
Βτοάδοὶ, πηᾶγρο Ποῖ. δὲ ΠΠρεγ Ῥδτ, 
ΤΠυογάϊάες ν. 40. ἀποροῦντες οὖν ταῦ- 
σὰ οἱ ᾿Αργεῖοι. ααἱ ἰοοῸ5 ΨΕΙΘΟΥ πὸ 
ν᾽ οἵας τ, σααπαυδτη Ἡ γοάοιας ἵν. 
170. ἀπορέοντι τὴν ἐξαγωγὴν αἰχετῖξ, 

9. τοὺς με ἑαυτοῦ) [τὰ Ῥατ, Εἴοι. 
γυϊρο εἰ «τοὺς αὑσοῦ νεὶ αὐτοῦ. Ῥῖρ 
σῶν ἄλλων τῇᾶ]ε ΟὉΕἸ. σὸν ἄλλον. 

10. μέγιστον ---- ὅφ δαπίῖπα ΟΌΠῚ 

ΟΘαεὶ, εἰ Εἴοη. ὅτι σὸ μὲν μέγισφον 
ἄδπι. ἀεὶ πάθ ἐψευσμένος αὐτῷ Εἴοῃ. 

11. Ἔ μοὶ τῆ μῖν] Οεπιϊπαΐα5 ἀδιΐ- 



Π1ΒΕΒ 1. ΟΑΡ. Π]. τῷ 
Σ Ἢ 2 .« ἣν »" ᾿ Ἂ Ν 

ἀλλὼ βουλεύεσϑαι, ὅ τί χρὴ ποιεῖν εκ τούτων. Καὶ 
»Ἁ“ “ἍἉ ᾽ "“ρ᾿ ων; »Ὃ “ ε; 

εἰτε μένομεν ὠὐὑτου, σκέπτεον μοι δοκέι εἶνωι, ὅπως 
ΕἸ ΄ -Ὁ ,“2᾽ Ν "“΄ " Ζ΄ . ε 

ὠσφωλεστατω μιένουμνεν᾽ εἰτέ δὴ δοκεῖ ὠπίενω!, οπσὼς ὡς 
9 ψ, 57 ΓΎΝΙ ς ἃς 3 ͵7, ΄ ᾽ 

ὠὡσζφωλεστατω ὠπιμεν, καὶ οπὼς τῶ ἐπιτήδειω ἐξομεν 
“7 ἃς ᾿ » “-,-3»Ψ, ΟἿ 0.2 ΕΡΞΥ ᾽ 
ὥνευ γῶρ τούτων οὐτε στρωτήγου οὗτε ἰδιώτου ὄφελος οὐ- 

΄ ὌΝ ΩΝ »“» Ἂ “7 7 ἘΝ ΓΝ 7 

δέν. Ὁ δὲ φγήρ πόλλου μεν ἄξιος Φιλος, ω ὧν Φίλος 12 
ἐν εἰ -» ς 3 ᾿ δ τ οΥ »Ψἷ Ἂ 

ἡ χωλεπωτατος δὲ ἐχκ)ρὺς, ῳ ὧν πολέμιος ἡ. Ἐτι δὲ 
7 3, τὰ ᾿ς Ἷ ἃ 

δύνωμιν ἔχει καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ ναυτικὴν, ἣν 
᾿: « ἊΝ » ’ὔ ΄ς 

πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστώμεϑα' καὶ γὼρ 
5" ἈΧ 795ε "-“ ΄ ᾽ -“ ΄ , .«, 

οὐδὲ πόῤῥω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ κωθέζεσθωι ὥστε ὥρω 
΄ .“ ΄ 3“᾽ -» 3» 

λέγειν, ὁ τί τις γιγνώσκει ὠρίστον εἰνῶί. 
» 7 
ἐπαύσατο. 

5 ΕῚ Ν 

Ταυντ εἰπὼν, 

9 δ 7ὔ ὯΝ Κ ς λ » “Ὁ » 7 

Ἐκ δὲ τούτου ἀνίσταντο, οἱ μὲν εἰἦ του ωὠὐὑτομῶτου, 13 
νι ε χ Ν᾽ δ΄ ΝΜ 5 ὡ » ᾿Ξ 

λέξοντες, ον ἐγίγνωσκον" οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου εγκελευ- 
ΕΣ 7 ε ») ς 5 ἦ 37 Ν 7 

στοὶ, ἐπιδεικνύντες, οἱον εἰῆ ἡ ἀπορίω, ὠνευ τῆς Κυρου 
͵ ΞΨ ᾽ νψ" “ Ν Ν “" 

γνώμης καὶ μένειν καὶ ἀπιόνωι. Ἑἷς δὲ δὴ εἶπε, προσ- 4 
ὸ 7ὔ « 7 7 9 Σ᾿: 

“τοιούμενος σπεύδειν ὡς τώχιστω τπορεύεσϑ αἱ εἰς τὴν Ἐλ- 
7 ᾿Ν ᾿Ν τι ςΣἤ 57) ε ψ, ᾽ 

λάδα, στρωτήγους μεν ἐλέσϑθαι ἄλλους ὡς τὠχίστῶω, εἰ 
Χ 7 “ᾷ ᾽ , Ἂς ἐδῆρος 7) 3 

μὴ βούλετωι Κλέωρχος ἀπάγειν" τὼ δὲ, ἐπιτήδειω ἀγο- 
7 ς ᾽ 3. δῖ “ 

ρώζεσϑαι, ( δι οὐγορῶ ἤν ἐν τῷ βαρβαρικῷ στρατεύ- 

νὰς ἀυτὶ δ᾽᾽ααϊὰ Ὠαῦδγε τὶ νἱάε- 
Ὁδέωτ, ποὺ νίπλ υἰΐατα δάάδτγα οτᾶ- 
τιοηὶ. 

εἴσε μένομεν) Ματῖρο δίερῃ. ΨΊΠ]οΙ, 
(οά. Ρατ. εἰ Εἴοῃ. ἕως γε ἀᾶαπι. 8ε- 
ηπδη8 ὡς ροῇ ὅπως εχ σε], ἰηΐδγαϊ! 
Ζευης, οπλϊς ᾿ἰγατη εἰ κε. ϑ8:16- 
{πὶ μυενοῦμεεν δἀτηοηπεηῖς Βαί(τηδηῃο 
Ῥοίαϊ ρτο- μένωμεν. 

εἴσε δὴ] Οοάεχ Βτοάδθι, Ραγι, Εἴοη. 
τηαῖρο ϑιερῇ. εἰ Ψ Π]οΙ. εὔσε ἤδη, 
ΟΘυεἸ ἢ, εἴσε δὲ δὴ ἀδηΐ. 

ἄσιμεν] Ηος νυϊραίο ἀπίωμεν εχ 
Ετοη. ᾿ἰτο (αὐ δίταϊ. Εαζαταπι [τὰ 
ἑοσγηδηΐ Ατιϊοὶ Γοτὶ ρίογεϑ. 

12. τσολλοῦ]) Εἴοη. σσολλῶν, Ὠείη- 

ἃς καϑῆσϑα, Ρατ. Εἴοη. οαπὶ ΠἰΌτο 
τ, 3. τηδγρίηβ ὙΊ|οΙ, σοηίγα 2. δᾶ- 
δεῖ καϑίσϑαι. 

13. ἐγκέλευστο!) Οἷα δομιβο 1 εἰ 

ἐγ γέ Ἰητοτρτείδιασ Με κε, σοπι- 
Ῥᾶτδῃβ 6Χχ ΟΥὐτορ. ν. 5.5 39. υδὶ εἴ οἱ 
μὲν αὐτοὶ καϑ᾿ ἑαυτοὺς, οἱ δὲ π'λεῖσαοι 
ὑπὸ Κύρου ἐγκέλευστοι, Ῥτοοίετεδ ἐγ- 
κελεύειν σαῖς κυσὶ, ἱμροίαγέ δαριδςν 
σοΟπΊρδίδη8, δἷὲ ἰά ἤοῃ δεῖ τηᾶρηο 
οἰάτηοτα, [εἀ Τὰ παληὰ νοσς εἰ αὐδῇ 
οἰᾶτη», Π6 ΔρΡ6ῪΓ εχδυαϊαί, Ψεγεοῦ, ἢδ 
ὨΪΠη15 ΤΠ Γ μεσ εἰΓραςεητατ, 

ἡ ἀπορία} Ἐπ Ἰίδτο 2. πιᾶγρίπὶβ Ὑ1}- 
Ἰοι[. δα)εοὶ ἀτισα! τὰ ἡ. πδηὶϊτῖνα πα 
χρῆσθαι στη νεϑῖῦο ἀπορέω Ἰπηχὶξ 
Χοεπορῆοη (σοποπι. Υἱ]], το. ἐσδο- 
γαγε τι μι νεὶ ἀε μ{ἱ. 

14. ἑλέσϑα.] [πιο] ]ρα εἶστε δεῖν Ὠὶς 
εἴ ἴῃ (εαυδτῦθυ5. Οἴϑίο ἱρία εξ 
ἰγοηΐσα, εἰ ογαίου αρὶς ΟἸδατοῦὶ ἱρῆα5 
Ρᾶτίεϑ. 

ἡ δ᾽ ἀγορὰ] Οοχηρᾶγα οϑρΡ. ν, ἔεξϊ. 
6. 

τὰ ΠῚ 



24 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ... 

᾿ ΕἸ ͵7 Ν Ὁ φ »"» 

ματι) καὶ συσκευάζεσθαι" ἐλθόντας δὲ Κῦρον. αἰτεῖν 
»"» «ς » 5 ΜΝ .Ἶ Ν »-»“ »ρο»“ο᾿ ς ΄ 

αλοιῶ, ὡς Φποπλεοίεν᾽ εῶν δὲ μῆ διδῷ ταυτον, ἡγεμόνω 
ἄν ΟΝ »Ὕ .«“ Ἕ Ἂς 7 ΣῈ, Ψ » τ 

αἰτεῖν Κῦρον, ὅστις [ὡς] διὼ φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει. 
οΝἊ Χ Ν ε ἥ δὼ 7 ΚΟ Ἂς ᾿ ξ 

εῶν δὲ μῆδὲ ἡγεμόνω δι ὦ, συντάττεσν αι τήν τὠχίστην 
ἷ ὰ μ Ἂς 7 .“ μ" 

σέμψαι δὲ καὶ προκωταληψομένους τῶ ὠκρῶώ, πὼς μή 
΄ ς -Ὁ ς 7 7 

φϑάσωσι μῆτε ὁ Κυρος, μῆτε οἱ Κίλικες κατωλαβόώντες, 
ἘΠ ᾿ Ὕ Ὗ ἧς ᾿ 5] ς 7 

ῶν πολλους κὠὶ πολλώῳ χρημώτώ ἔχομεν ἡρπάκοτες. 
Ἐ -“ μη Ἂ Χ “ ἂν 

Οὗτος μὲν δὴ τοιαῦτω εἶπε' μετὼ δὲ τοῦτον Κλέαρχος 
“ »᾿ ε Ἁ Ν τὰ 9 δ 7 Ν 

15εἶπε τόοσουτον. ““ Ὡς μεν στρωτηγήσοντω ἐμὲ ταὐτήν τήν 
ὌΝ Ν « “Ἢ ΄ ᾿ »" ἘΝ Ε -. 

στρατηγίαν, μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω" (πολλὼ γῶρ ἐνορῶ, 
ἈΣΚῸΣ -» » ᾿ “σι ὅδ κονΔδῶΣ ΝΣ “ ε 
{ ὦ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον) ὡς δὲ τῷ ὠνόρι, ον ὧν ελήη- 

᾽ τ’ Ν 7 οὐκ τῇ δὴ .,͵ ἵν 

σϑε, σεισομνῶι ἢ δυνωτὸν μώλιστω ἱνὼ εἰθήτε, ὁτε Κωὶ 
57 3 ͵7 ᾿ . ᾿ Ἂς »» Ζ ᾽ 

ἄρχεσνται ἐπίστωμωι, ὥς τις καὶ ὥλλος μάλιστα ἀν- 
9 ᾿ ἢ "»Ὡο“ ΕΣ ,.. 2 1 ᾿ς ; Ἶ 

16 ϑρώπων. ᾿ Μετὼ δὲ τοῦτον ὥλλος ὠνεστή, ἐπιδεικνὺς μὲν 
Ἷ ΓἜ » οἿ "“ -. » 3 “ 7 

τὴν εὐήσειων τοῦ τὼ πλόϊω αἰτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ πώ- 
ἊΝ ᾿ς ὌΝ ς 3 ᾿ς Χ « 

λιν τὸν στόλον Κύρου μή ποιουμένου" ἐπιδεικνὺς δὲ, ως. 

ἐλϑόνχας} ΤΑ εΥ Ῥατγ, ἐλθόντα Ὧδ- 
Ῥει. 

ὅσσις [ὡς] διὰ φιλίας) Ουπὶ Ῥατί. 
Οοάεχ ὡς οτηϊίετῖτ, Γεο] ἀςηάατῃ σεη- 
γαὶϊ ραττοαΐατα πα ΓΠ|6 πὰ. εϊησερ5 
ἀποίσει ἀδῃΐ τῇᾶῦρο ϑῖερῃ. ΨΠ]οΙ, 
Ῥατ. Ἑτοη. Ῥοΐζεα τσροσκώταλ. γη8]6 
εἰ τη συεϊί. 

φϑάσωσι)] ἴϊᾷὰ ϑίερῃ. σὰπὶ ἰἰΌτο 
Βτοάξει, Ῥαγ, εἰ ΠΠΌτῖς 2. 1. ἴῃ πΊᾶῖ- 
φῖπο Ποῖ, βλάψωσι ἀκηῖ ἘΔ4α, νεῖ. 
Οαε!, Ἑτοη. 

ἡρπακότες}) ΤΑΌεΥ Ῥατι, Εἴοη. εἰ 1. 
2. 3. ἴῃ πιαῖρῖηα Ποῖ, ἀδηΐ σοχι- 
Ῥοἤιίαπι ἀνηρπακότες. 

15. ὡς δὲ σῷ ἀνδρὶ] Ματρο Ποῖ, 
εχ Ἰἰῦτο 2. μαδειῖ ὡς δὲ γὰρ τῷ ἀνδρί. 

τσείσομια!] Μυτεῖὶ σοπ͵δξτατα τσεισό- 
μενον ΟἸΩΠΪ ΠῚ τηδχὶπ]6 ΤΠ ρ]δοεῖ 
Ῥτορίεγ σοποϊπηϊζατεγῃ ογατ οπΐβ. Ὗ]. 
ϑαία ΘηΪΠῚ [οτρῖατα ἄστατη Παδεῖ 
7ηξζαταπη νεγθογατη. Θυδησαδπὶ 
ἢ 1118 Ἰοοὰ 5. εγαΐ οἱΐτη ἴῃ Ογτορ. νΐ. 
1, 40. ὡς τυορεύσομεαι οὖν, ἔφη, ἤδη νυνί" 
καὶ γὰρ ἴσϑι (ῖτε5 Οοαά. ἴσως Πα εη) 
τοῦσο ἵν σῶν τοιστῶν ἔσται. ἈΌΪ Ζεοιπδ 
ἐογίρῆε; ὡς τυορευσομένον οὖν -ττι τοῦτο 

ἴσϑι, Ἰρίε ἀεάϊ: ὡς πορευσομένου οὖν, 
ἔφη, ἤδη νυνὶ, ἴσϑϑι" καὶ γὰρ ποῦσο ἕν 
ἅτ. ϑεά ετίαπὶ αὐίψας (δα θηε] ἔσάνε 
εἴ τεϊεπίο σοάϊοσιι πὶ ἴσως ἀεξεπαϊ 1ο- 
οὐβ. }}16 ροίεγαϊ εχειιρὶο Ρὶαίοηβ ἴῃ 
Ῥῃθάτο ρΡ. 156. εἀ, Ἠξεϊπάοτγῆδηθ. 
Ηὸοο νεῖο ἴῃ Ἰἰοσο ᾿πίε] Πρ εἰ τερείς 
εχ δηϊεσεάδητ θα λέγετσε.---Ῥτο ἕλη-.. 
σϑε τα] Ρατγ, ΠἰὈεγ ἑλέσθαι Παρ εῖ. 

16. τσάλιν σὸν στόλον] Ατσ. ] ὰΠ 
ΕΧ ἸἸΌΤΟ 1. 2. 3. ΓΤ] ΓΡΊ ΠἾ5. ΨΠ]οΙ, δά- 
766]. Τεϊπάς σοιησομένου εὐἀϊάϊε (ά- 
ἤδ]ῖο, ασυοά ἰρίαπι σοπ͵εσεταῖ Ματε- 
158. Ζεῦπε ἢΠαίαϊς ποιουμένου ἴατα- 
Τυτη Ατσὰπὶ εἴδξ, εἰ Ἰοσαπι ἰἴὰ 1Π- 
ἱεγργείδταγ : φμαβ γγης ῥοβήἧσοο πο 
ἐ[ε ἐκ ῥα] Ἰοηοι (σεῤίμγες. ϑα!ίθτα 
γαυαίοη δά Πει! ΨΨΕΙῆΚα τὰ : φμα 
νης γοῖι γεῖγῸ 1]ῈΥ ΡΥ παῦε ζαξίμγες 
εἴ. ϑοιϊ!σεῖ ραϊαθαξ νἱγ ἀοξξυ5, 
εὸὁ59 4] πανιῦὰ5 νεξὶὶ δἀνεπεγαηΐ, ἱπ 
ἘΠάΘ πὶ τεάϊταγοβ ἔα! δ 1 ΡῬαίτίαπη. 
Ἑᾳυϊάδιη ῥτίογεση ται οπαπη Ῥτθθίετο, 
ααοηΐατη ἰηΐτα οᾶρ. 4. ἴδξι, σ. εἴ : 
παύτης οὖν ἕνεκα τῆς τοαρόδου Κῦρος τὰς 
ναῦς μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλίσας" ἀπό- 
βιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξῳ σῶν πυλῶν, 



11 8ἘῈ1. ΟΑΡ. ΠΙ. Ὁ 
»᾿ ΕΝ ε 8... Ὁ "Ἶ ΄ " 7 

“ εὔηϑες εἴη, ἡγεμόνα τειν πώρω τούτου, ὦ λυμωινόμεϑω 
Ἂς “» ᾽ “ὡς 7 ΙΝ 

τὴν πρᾶξιν. Εἰ δέ τι καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν, ᾧ ὧν 
» “ 5, αἰνὰ γι ἊΣ 

Κυρος δῷ, τί κωλύει, καὶ τὰ ὥκρω ὑμῖν κελεύειν Κυρον 
, ᾽ Ν Ν 3 Ζ Ν ἊἈ » Ν 

προκωατωλαμβάνειν ; γω γῶρ οκνοίην μὲν ὧν εἰς τω 7 
-Ὁ ΕῚ ͵7 ἃ εςο»ν»ν Ἂν «ς »" 3 »» .- 

πλοῖω ἐμβαίνειν, ἃ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμῶς αὐταῖς ταῖς 
͵ Ψ' Ἵ ζΖ ΟῚ Ἀ “ ς ᾿ς ᾿ Ὰ τριήρεσι καταδύση φοοίμην δὶ ἀν τῷ ἡγεμόνι, ὦ ὧν 

- δι ἐν 3 ᾿᾿ -“ 3 “ 3 

δοίη, ἔπεσϑαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγοι, ὅθεν οὐχ, οἷόν τε ἔστωι 
δ - 4. 'κἃ "“ ᾿ 3 Χ , 

ἐξελθεν" βουλοίμην δι ὧν, ἄκοντος ἀπίῶν Κύρου, λω- 
"»"- ᾿ " « ὲ 3 ! 

Θεν αὐτὸν ἀπελθών" ὃ οὐ δυνωτόν ἐστι . ᾿Αλλ᾽ ἔγωγε!ιϑ 
"“ Ἶ -" "-»" ὩΝ 57 

φημὶ, ταῦτ μὲν φλυαρίας εἶναι" δοκέι δὲ μοι, ἄνδρως 
3 »ὝἪΣ ε ΕἸ ᾿ ἣν Ψ 

ἐλθόντας πρὸς Κῦρον, οἵτινες ἐπιτήδειοι, σὺν Κλεάρχω, 
» ἰδ » » « [ω}] »“» »).΄͵] λ ς 

ἐρωτῶν ἐκεῖνον, τί βούλεται ἡμῖν χρησϑαι καὶ εὼν μὲν ἡ 
ρον; Ὕ ᾿ « ᾽ .» »“ 

πρᾶξις ἡ πωρωπλησίω, οἴωπερ καὶ πρότερον ἐχρῆτο τοῖς 
΄ “͵ « »“" ." μη »» 

ξένοις, ἕπεσθαι καὶ ἡμῶς, καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν 
Ψ Τὰ ν Ξ΄ςςἼ εἶ ΄ ς Ω] 

πρόσνϑεν τούτῳ συναναβάντων" ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις 19 
΄ο ᾿. 9 ὲ 7 Ἄννυ νὴ ΄ ΦΈΡΕ. 2 

τῆς πρόσισεν ζ αίνητωαι, καὶ ἐπιπονωτέρώ, κὼὶ ἐπικίνθυνο- 

Ῥδυΐϊο Αἰϊίεν Ἰθοάοτας χὶν. 21. ὁ δὲ 
Κῦρος, ἐπειδὴ διῆλθε σὴν Κιλικίαν καὶ 
τοαρεγενήϑη τσρὸς τυόλιν ᾿Ισσὸν, ἐπὶ 96α- 
λάπσσης μὲν κειμένην, ἐσχάτην δ᾽ οὖσαν 
σῆς Κιλικίας, καταπλεύσας εἰς αὐτὴν, 

τυερὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ ὁ στόλος ὃ τῶν 
Λακεδαιμονίων ἐξέβησαν, ηαυααῇ πᾶν 
νεξϊας Ογγὰβ δά ὑγθεπὶ [ΠππΔ ρεῖνε- 
πετῖῖ, θη ἱρίαπι (επέατῃ νεγῆο 1ἃ- 
εἶπα ἐχριοίπι. 864 Ἰοοσιβ νἱτοία αἰ- 
Πιπέϊίοπε ἰαδοτγαῖ. δου ΘΠ πὶ ΘΠ ΠῚ 
εἴ : Κιλικίας, κατασλεύσας εἰς αὐτὴν 
περὶ σὸν αὐτὸν ἄζο. αἱ οἸαΠΠς 1 οεάξ- 
ΤΑΟΠΙ ΓΤ ρογνεηῆς ΠΠπ πὶ ἀϊοαίυτ, 
Ε0 ἱρίο τβπηροῦθ, 400 Ουὐγὰβ 101] πῖο- 
Ταυαῖαγτ. Εἰδίάετη πᾶνὲθ Ογτὰπὶ δὰ 
ϑυτίατη υἵααε Γεααὶ ᾿ΠΠ{ Ἰάετα Ὠ]ο- 
ἀοτὰβ δὶ {γα : καὶ σοὺς νανάρχους 
ἐκέλευσε συμπαρωσπλεῖν ἁπάσαις ταῖς 
ναυσί, ϑαρεταιῖ5 ἀδξηΐηας ροτιῖβ 5υ- 
ΤῚ5 ὁ Κῦρος τὸν μὲν λοιπὸν στόλον ἀπέ- 
στειλεν ἀνακάμψαι εἰς "Ἔφεσον. 

ἐπεδείκνυε δὲ] ϑίερμαπαβ ἐσιδεικνὺς 
εὐἀϊάϊς, ορ᾿παίαβ, οτεάο, δηϊεοβάθηβ 
ἐσιδεικνὺς μὲν εἰ σοποϊπηϊταίεπι Ποσ 
φοῆυϊατα. 

Εἰ δέ τι] Εἴοη, τι ογαίτἰ, εἰ ἀείη- 

ΠΕρ5 οὐτὴ Ῥαγ. εἴ 1. 2. 3. ἴῃ Πη8Γ- 
βῖπε ΨΙΠΠοΙ. ἀδι διδῷ. 

17. ᾿Εγὼ γὰρ] Εάά, νεῖ. οὑπὶ 
Οσυε]ξ, ἐγὼ μὲν γὰρ ὀκνοίην ἄν. 

οἷόν τε ἔσται) ΤΑΌΘΓ 1. 2. 3. ἴΠ ΠΊΔΙ- 
βίης ΨΠΠοΙ. ἔσσιν ἀδέ. 

λαϑεῖν---- ἀστελϑὼν)] [τὰ σὰπὶ ᾿ἰῦτο 
Βτοάφι, Ῥαγιί, το, (αε]ξ. Ζευπο, 
τϑραάιαῖα [οτῖρίατα Εάά. νεῖ. λαϑεῖν 
αὐτὸν ἀπελϑεῖνγ αἱ Βιαρῃδηΐϊδπα λα- 
σὼν ---τ- ἀπελθεῖν, Μαῖρο ΨΠΠ]οΙΓ, εχ 
ἸΙΌΤΟ 1. 2. δηποίαν!ς ἐπελθών, 

18. χοῆσϑαι) ἴτα τηᾶγροὸ δίερῇ. σὰ πὰ 
Ῥατγ. Ετοη. εὐ ΠΌτΟ 1. 2. ἴῃ τηδιρίηδ 
ΜΠΠΟΙ͂, Ψάυϊρο ἐτὰξ χρήσασθαι. 1)6- 
ἴποερβ ναϊρο κακοφώνως Ἰερεραῖαγ: 
κἀν μὲν ἢ ἡ πρᾶξις. δο {οτὶρίαταιν 
Εἴοη. ἃ Ζεαηϊο οπῆατῃ δάζοϊν!. 

σπρόσερον)] Ἰιάδτη ἸΙΌΓΙ οὑπὶ 1. ἴῃ 
Τα ΔΥρΊη6 ΨΊΠ]οΙ, ἀδηΐ τσρόσϑεν, Ουπὶ 
γιὸ Οτεοὶ {τεσθηῖ ρτοίεξι εγαηΐ 
ϑυσοκεηίϊας. Οὗ 5 2: 

19. ἐσικινδυνοτέρα) [ἴὰ οὐτῇ Εάά, 
νεῖ. Ἰἰῦτο Ῥατγῖ, εἰ σπεὶῇ, Ζεαπε εἰ 
νεῖ Κα. ἐπικινδυνωτέρα ρτπλὰβ ἱπάαχὶς 
ΘΙΕΈΡΠΔ πη 5, ἱπιργοθδηῖς εἴϊαηλ ΡοχῸ 
ἴοῃο. Οἱ, δὰ 1, 9») 6. ἀϊοςηάᾶ, 



26 ἘΧΡΕΒΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ ΕΙ. 

δὴ 9 »ἭἪ Ἂς 7 Ὁ ταν »ὔ᾽ Ἂ δέ ᾿ 

τέρω, ἀξιοῦν, ἡ πείσωντω ἡμῶς ἄγειν, ἡ πείσιδέντω “πρὸσ 
. τ « δὴ 7] Μ᾿ ΕΥ̓ἿΝ 

φιλίαν ἀφιέναι" οὕτω γὼρ καὶ ἑπόμενοι ὧν Φίλοι αὐτῷ 
ε 3 ; 3 “ δ 

καὶ πρόθυμοι ἐποίμεθα, καὶ ἀπιόντες, ἀσφωλως ὧν 
πο ΠᾺ .“ 5 δὴ Ν » ἕῳ » »-ρ 

ὠπίοιμεν" ὅ τι δὲ ἂν πρὸς ταῦτω λέγη, ὠπωγγείλωι 
΄»ο“΄Ζ ς »-" . . ΄ ἃς “ Ἂ» 9Ὁ 

δεῦρο' ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσωντας πρὸς ταῦτῷ βουλεύεσθαι. 
5 “ 3 ᾿ ὃς Ζ ΄ 

2Ο Ἔδοξε ταῦτω, καὶ ὄνδρως ἑλόμενοι σὺν Κλεώρχω πέμ- 
Ὁ 3... Ξ» ἈΝ ͵)ῷ -»“ ζω ε ΝΜ 

πουσίν, οἱ ἠρώτων Κυρον τῷ δόξωντω τῇ στρατιῶ. Ο ὃ 
3 7 .“ὔ » 7 5 ὧν ᾽ Ο. δ “7, δ 5 δῷ 
ὠπεκρίνωτο, ὅτι ὠκούοι Αἰβροκόμων, ἐχα)ρὸν ἄνθρω, ἐπὶ 

“ 2 τ “ 5 Ε ΄ νῪ 

τῷ Ἑυῴφρατη ποτώμῳ εἰνωι, ὠπέχοντῶ δώδεκω σταϑ- 
ΟῚ ὌΠ ὦ 9 »-᾿» ΑΥ̓͂ 

μούς' πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσϑαι ἐλϑέν" κῶν μὲν ἦ 
Ξ “ ΧΝ 7 3] 7] 3 “ δι, Ὡς ἈΝ ᾿ ᾿, 

ἐκέϊ, τὴν δίκην ἔζη χρήξειν ἐπιϑένωι αὐτῷ" ἡν δὲ Φεύγη, 
ε - ΡΣ" ἃς “Μ », Ε Ψ ). 

δ1 ἡμεῖς ἐκεί ρος τωυτῶ βουλευσόμεϑω. Ακούσαντες δὲ 

ταῦτω οἱ αἱρετοὶ, ἀναγγέλλουσι τοῖς στρωτιώτωις᾽ τοῖς 
Ἄς 7 δ ΠΝ; 7, ἊΨ ὶ ΄ .“ ν. 9 ἣν 

δὲ ὑποψία μὲν ἦν, ὅτι ἄγει πρὸς βασιλέω, ὅμως δὲ ἐδό--: 

κει ἔπεσϑωι. Προσοιτοῦσι δὲ μισϑὸν ὁ Κῦρος ὑπισχνεῖ- 
ξ 27 "“ 7] - Ζ 4, ᾽ Ν 

τῶι ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν, οὗ πρότερον ἐζερον, ἀντὶ δαρει-- 

κοῦ τρία ἡμιδωρεικῶ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτη" ὅτι δ᾽ ἐπὶ 
Ζ ",) . ἢ» 9 "νἋ» ἤ ΓΝ »" Ὁ 

βασιλέα ἄγοι, οὐδ᾽ ἐνταῦϑ᾽ ἤκουεν οὐδεὶς ἔν γε τῷ ᾧα- 

γερῷ. 

τοείσαντα --ο σεισϑέντα})]͵ ἘΔ, νεῖ. δὲ σαῦσα' καὶ εχ Εἴοπ. σοτγεχὶ, ααὶ 
Ουοῖ. Ετοη, ἀαπὲ “ππείσαντας --- σεῖς δὲ οὐαϊπι. ὅ1᾽. εὖ ἤἥπε ἼσορυΪά ο]υῖς- 
σϑέντας, [εὰ Βιερῇδηας εχ ΠΡ τὶ νε- 
τογί διι5. ἀξάϊς, ααοὰ πιᾶηὰς ἰεσυηἋᾶ 
1Βὲ6Γ νοῦ 5 (σε! ἢ. δἀαϊάϊε εἰ Παῦεε 
ἸΙΌΕΓ 1. πιᾶιρὶηἷβ Π]οΟΙ. 1ρίς τὰ- 
τηξη δῖερῆδϑηυϑ πηδὶεῦδι μὴ σπεισϑὲν- 
σᾶς, αυοὰ ἰρίατη νοτξ νἱάσιατ 
Απιδίϑθοι5 : ἀμί ποδὲς τὲ ῥεγμμαάεγε 
ὍΟΣ ῥοῦ. 

πρὸς φιλίαν] ἱπερίε οὑπὶ Βτοάθθο 
Ζειηες εἰ  εικε ῥγὸ φιλικῶς ἀϊξξα πὶ 
Ιητετργεϊδηῖατγ, αυοὰ ἰρίαπι ἰποίς ἴῃ 
ψεῖῦο πεισθέντα, η0α ΟΡΡΟὨΪΓΩΓ 27:- 
οἷο. Ἐεξὶδ ᾿ριταγ 4}}} νετταῃΐ ἐπ ἐγ 
γα ῥασαίαμ, ῬΘ]Ὸ5. 411 ῃμ ῥαϊνγίαηη, 
ϑαρτα [εξξ, τ4. εἴ ὅστις διὰ φιλίας τῆς 
χώρας ἀσάξει, --τος )εῖϊπάς ἀσιένα, (ἰδΐ 

Ἑτο. εὐ Ἰἰθεσ σ᾿ ἴῃ τπαγρὶτς ΨΊΠ]ΠοΙ, 
καὶ ἑπόμενοι] Ἑτοη, ᾿ἰθΕῚ καὶ εἴ ἴδ- 

4αεη5 ἄν οὐ τ, 
"Ἔδοξς ταῦτα, καὶ] Ψυϊραίωτα ἔδοξε 

τοοάϊ ἰν. 4: 6. εἴ 19. εἰ Γδθρὶ ὰ5 δ} 10]. 
20. ᾿Αβροκόμαν) Μαῖρο ϑδέερῇῆ. εἴ 

ΠΌΘγ τ. ἴῃ πγαῦρὶπθ ΨΊΠ]οΙ, ἀδὲ ουπὰ 
Τοοταῖς ἴῃ Ῥαηερυγ, 39. ᾿Αχροκόμας. 
ψυϊρκαίατη ἤαθεὶ Ητγροογαιίοη. 

21. ἀναγγέλλουσι]) ϑ᾽πηρίεχ νει τι 
Βαῦθεῖ Εἴοη. εἰ ἀείποερβ ἄγοι. 

μισϑὸν ὁ Κῦρος) ΑἸάϊπα σὰπὶ Εἰ γ5 
Ῥατῖ, Ππαῦοῖ ὁ δὲ Κῦρος. [τὰ ΟΥΔΙΪΟ 
Ρέγ ἄυο οοἱα ἀϊνι(α ᾿ποεάεῖ, Προσᾶι- 
χοῦσι δὲ μισϑϑόν" ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχ΄. εξ 
το αυα. εϊπάς ἡμίολον αὶ [ἴδον 
Ρατιί. 

ἔν γε τῷ φανερῷ] Ματρο ϑιερῇ. εξ 
ΠΠΌΕΓΙ. 2. ἴῃ τηδῖρίης ΨΠΠΟΙ͂, σαπὶ 
Ῥατι, εἰ Ετοη. ἄδηϊ ἐν τῷ σόσε ῷανε- 
ῥῶς, αυᾶς εἢξ ἱπιεγργεϊδίίοηας νυἱρᾶ- 
τ ἐνταῦϑα εἰ ἐν σῷ φανερῷ σεπίαϊξ 
Ζευμε, Ὠεϊηάθ ἤκουσε Ὠᾶδοῖ ἰδὸσ 
Ῥατι, 



ΠΒΕᾺΒ 1. ΟΑΡ. ΙΥ: 27 

ΟΑΡ. ΙΡ. 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ ἐξελαύνει στα μοὺς δύο παρασάγγας 
δέκω ἐπὶ τὸν Σάρον ποτωμὸν, οὗ ,ν τὸ εὖρος ΟΝ πλέϑρα. 

Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει στωϑιμὸν ἔγνω παρασάγγως πέντε 
Φ' τς Ν δ Ν Ὁ ΩΝ εἶ ἢ ᾽ »"Σ᾿ 

ἐπὶ τὸν Πύρωμον ποτωμον, οὐ τὸ εὑρος στάθιον. Ἐντευ- 
9 » 7] Ἂς δύ 7 (δ : εν ἐξελαύνει στωϑ μοὺς δύο πωρασάγγως πεντεροϊδεκω 

ὺ Ἂς; "» ῷ 7 7 δι ον, ΜΕ , 

εἰς Ἰσσοὺς, τῆς Κιλικίως ἐσχάτην πόλιν ἐπὶ τῇ ϑωλάττη 
5 ΄ ν᾽ Ν 9 7 3 υ: 3) 

οἰκουμενήν, μεγώλην κωὶ εὐδωΐμονω. ᾿Ἐνταύθϑω ἔμεινεν 2 
« ΄ »" ᾽ ἣν ς » 7 

ἡμερῶς τρεις" καὶ Κύρω παρήσων ὧἱ ἐκ Πελοποννήσου 
»"“" ΄ 3. 4 3 "»“" 7 

γήες, τριώκοντω καὶ πέντε, καὶ ἐπ᾿ αὐταῖς ναύωρχος Πυ-- 
ε »-Ὁ ΠῚ “" ὍὋ Ν » 

ϑαγόρας Λακεδαιμόνιος. ᾿Ηγεῖτο δ᾽ αὐτῶν Ταμὼς Αἰ- 
᾽7ὔ ᾿ 3 Κι, 3 -» ς Ψ ΄ 

γύπτιος ἐξ ᾿ἘφΦέσου, ἔχων ναῦς [ ἑτέρως] Κύρου πέντε καὶ 
3, “- 2 ͵ .« ΄ 

εἴκοσιν αἷς ἐπολιόρκει Μίλητον, οὁτε Τισσωφερνη φίλη 
Ξ- γΐ εν Ἄ Ν Ὁ » ἑ Ν Ἃ 

ἥν, κῶὶ συνεπόλεμει Κύρῳ σρος αὐυτον. Παρήν δὲ καὶ 3 
« Σ »“.8:ε κνἋυ Ἃ 

Χειρίσοφος ὁ Λακεδαιμόνιος ἐπὶ τῶν νεῶν, μετώπεμπτος 
χω: Νὰ ε 3) « ἜΤ, ᾽ 

ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας, ὧν ἐστρατήγει 
Ἂν ς Ὁ ς, Ν, 

παρὼ Κύρῳ. Αἱ δὲ νηες ὥρμουν κωτὼ τὴν Κύρου σκηνήν. 

1. Σάρον] Εχ σοπίεηι Θιγα ΟΠ Ϊ 5, 
ῬΊΊπὶϊ, Ριοϊεπηθοὶ, δίερῃδηὶ εἰ Ρτοσο- 
ΡΠ φῥτίπηαβ. Ἡατοῃϊηίοη [οτὶριαγὰ ΠῚ 
ναΐσαγεπι Φάρον σοττεχ!ς, Φαωρὸν ἀδηΐ 
1ΙΌΕῚ 1. 2. ἰῃ τηᾶγρίης ΨΊ]οΙ, Ψάρον 
ΤΉΔΓΡΟ διερῇ. Ῥατι, Εἴοη. ἔσςοε 8501]- 
ἀδ5: Φάρος τροταρεὸς Κιλικίας, οὗ πὸ 

εὖρος τολέϑοων σφιῶν. καὶ Πύραριος, 
πσοταμοὸς, οὗ τὸ εὖρος, σταδίου, καὶ Χά- 

λος, ποταμὸς, οὗ “πὸ εὖρος πλέθρου, 
πλήρης ἰχϑύων μεγάλων καὶ «πραέων. 
ΤΠε|πιὰ ρετγπεπὶ δά (εξ. 9. Ριο- 
Παπίίαῖϊο ἀϊνετία ϑαγατη ἴῃ Ἀίαγα τη 
τηυίανῖτ, αὐ Πιτδοιπ ἴῃ Ρῥἤιειαου ΠῚ, 
ορρι ἄστη Σιστάκην ἰῃ Ψισσάκην. Νο- 
τπεη Ὠοάϊόγηὰπη ἤμπν!!] ,ϑεσΐαη εχ 
ΛὈυΐεάα απηποίαν! Μαηπετί νοὶ. νἱ. 
Ῥ- 11. Ρ. 64. πυπιοία τη ψείετα τ [Οτ]- 
πρίμας Σάρος ἀπηοίανϊ( Ρ- 1οο. 

᾿Ισσοὺς] Τιοάοτο ᾿Ισσόν. ἰτατα ̓  ΑΥ- 
τίαπο, ΧΕΠΟΡΠΟΠΓΙ5 φῦ ]ο. 

2. ἔμεινεν] Ῥατί, εἰ Εἴοπ. ἔμειναν, 
Ῥεϊπὰς παρῆσαν αἱ δάαϊῖο ατίίοαϊο ἐς 

Ῥατι, Τοτιρῇ, Ῥοῖῆεδα ἐπ’ αὐταῖς ΡΙῸ 
ἐσὶ ταύταις εχ εοάξπη εἰ Εἰτοπεηῇ. 

Πυϑαγόρας} Ηε]]επίο 1 11]. 1» 1. σἱ δ᾽ 

ἔφοροι Σαμίῳ σῷ σότε νανάρχῳ ἐπέστει- 

λῶν ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ σι δέοιτο" κὠκεῖς 

νος ---- ἔχων σὸ ἑαυτοῦ ναυσικὸν σὺν τῷ 

Κύρου περιέπλευσεν ἐς Κιλικίαν, καὶ 
ἐποίησε σὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντα Συέν- 

νεσιν μὴ δύνασθαι, κατὰ γῆν ἐναντιοῦ- 

σαι Κύρῳ. δὰ αυεπὶ ἰοσὰπι νἱάς 8π- 
ποίδίδ. 

ναῦς [ἑπέρας}}] Εἴοπ. ἑἕσέρας οτηϊῖ- 
οἰ ς ̓ρίταγ Τεο] αῇ, 

ὅτε Τισσαφέρνη}] [ἰὰ ρΥο ὅτι ζοάεχ 
ῬΑτ, [τὰ ΤΑΪΏῚΪ ογαῖῖο τη 5 αἰ ΠΠοἱ- 
115. ρτοσεάεγε υἱἀφθδτατ. ὅσε φῬδυίπαξ 
εἴάτῃ δά ει θηβ καὶ συνεπολέμε; ΤΕ - 
Ρέϊεπάι8 οταΐ Ταμώς. 

ἊΣ ἑπσακοσίους] Πιοάοτας χὶν. 19. 
ΘΌΣῚ, ὀκτακοσίους Ποηϊηδί. Πεῖϊπάδ 
ταῦϊε Ἐαά. νεῖξ, ὥρμων ἀδρθαπῖ, υἱ 'π- 
ἔγα Γεξι, 6. 

κατὰ τὴν Κύρου] ἴτὰ ἘΔά. νείί, Ῥᾶ: 
- 



“8 ΕἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

“ ς Ἴ Ἶ ῥ ὔ .“ 

Ἔνταυϑια καὶ οἱ παρ ᾿Αβροκόμω μισιδοφόροι ἙΕλληνες 

ἀποστάντες ἤλϑον παρὰ Κῦρον, τετρουκόσιοι ὁπλίτωι, καὶ 
ΕΑ Φ κκ »» 

συνεστρατεύοντο ἐπὶ βασιλέω. 
᾽ “"Ὰ ᾽ ᾿ δ Ὁ Ε ἐξ Ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει σταν μὸν ἐνώ σαρασάγγας πέντε 

3 ὑῶν ἰρω ᾿ Ψ δ 
ἐπὶ αύλας τῆς Κιλικίως καὶ τῆς Συρίας. Ἤσαν δὲ 

ταῦτω δύο τείχη" καὶ τὸ μὲν ἔσωϑεν τρὸ τῆς Κιλικίως 

Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλίκων φυλακή" τὸ δὲ, ἔξω τὸ τρὸ 

τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο φυλακὴ φυλάττειν. Διὼ 

μέσου δὲ τούτων ῥεῖ ττοτωμὸς, Κέρσος ὀνομιώ, εὖρος τλέ- 
: « Χ ϑ τς -“ -Ὁ Ξ " 

ϑου. Απῶν δὲ τὸ μέσον τῶν τείχων ἡσῶν στάδιοι 

τρεῖς᾽ καὶ πωρελϑ εἰν οὐκ ἤν βία" ἤν γὼρ ἡ πάροδος 
Ἂ ΄- Ἂ- Ζ Ψ Ν 3 Α .« 

στενή, Κ͵ὶ τῶ τειίχῇ εἰς τήν ϑΘάλατταν καθήκοντω, ὑπερ- 

σι. συεῖξ, παρὰ οὐπὶ δίερπαπο ἀβάϊε 
Ζευπεα. κατὰ εἴ δἀνετίαξ, 6 τεδσίοῃδ. 
Μαῖρο ΨΠΠοΙ, εχ Πἰρτο τ. σαρὰ ἀμ ηο- 
[αν ὶτ. 

σωρὰ Κῦρον] Ἑςοη. παρὰ Κύρῳ εἴ 
ΤΏΟΧ συνεστρασεύσαντο ἀδῖ. 

4. πύλας---ξ ὑρίας) Ιηξέγιογες τια- 
γημαί)γμθ, α μμῤογτογόμς βνε Α»πα- 
πος αἰνολίας τοξὶς Ἰητογργεϊδίατ 
ΗἩυτοπϊηίοη : σοηίτα Ζεαηδ σύλας τὰς 
᾿Αμωνικὰς εχ Ατὐτίδηο ᾿ϊ. 8. σοπηρᾶ- 

τὰϊῖ, εδίἀεσηαθς ἃ Ὠιοάοσο χὶν. 20. 
ἀείοτιὈϊ αἷς. Ρείῆσηο  Οἴσετο δὰ θῖν. 
Χν. 4. αἷἶμο {γιὲ ἀαἰτμ5 1ηι (Ἰ]]οΙαη1 δᾶ 
ϑγγῖα, ψμου 1 μ Υ 96 ῥαγθῖς ῥγα ας 
ῥγοῤίον πρωίας ἐπήφγοϊμα!! ῥο!ε!. ῬΊα- 
τὰ νοϊδηῖϊὶ ἀαὺϊς Μαηπεει νοὶ]. νὶ. 
Ῥϑτίε 1. 
Ἦσαν. δὲ σαῦτα] Υεἰίκίο Γουθεη- 

ἄμσπι νἱἀεαίαγν ἦσαν δ᾽ ἐνταῦθα. Νατη 
ΠῚ ἰρία σα ε}]ὰ πύλας ἴα ΠῈ ἀϊέϊα, 
[εὰ δάϊταβ ἀηραοβ ᾿πίεῦ ὈΪῆο5 πιοη- 
65, υὐ π᾿ Δ1}158 τερὶ οηΙθ9. εϊπάα 
δυξζοτεη δάάοτγο ἐσὶ δὲ σοῖς σείχεσιν 
ἐφειστήκεσαν τούλαι. ΟΥἷἱ βΕΥΠΊΔΗΪΟΙΙ5 
Τητοῦρτεβ. Η αἰ θκατγε [14 γείροπάϊι, αὐ 
Δρρᾶτγεαῖ, δ} ΠῚ τείχη ἱπιε]] εχ ΗΠ σα- 
βεϊία. ἴπ 4ᾳὰὸ ἔα] ΓΔ εατὰ εξ ἀο- 
οεηΐ νεῖῦὰ καὶ τὰ σείχη εἰς σὴν 9ά- 
λαταῶν καϑήκοντα, ϑῃηϊ  ῇΡΊΓαΓ τ ατὶ 
δὰ τλᾶτε ἀδάπέϊι! εἰ ρεγιϊηρεπῖθς. Αὐ- 
απ ἴἴαὰ ἀρράᾶτεῖ, οοπ]θέζατατη ὙΥ εἰ ΠῚ 
εὔϊε νεῖοὸ δαἀπχοάθτηῃ ἢτλ]] 6 Π1. 

Κέρσος] Οὐτὰ τηαγρίης Βιορῃ. Πἰθτὸ 

1. 2. ἴῃ πιᾶρῖὶπε ΨΊ]]Ποῖ. Ῥατ, εξ 
Ετοη. εἰ Δ, νΠ]}ῖο οἷνε [0 Τοτὶρία- 
ΤΆΤ] Κάρσος φτεοίογεϊγαϊ ΓΑΥΟΠ τα. 

εὖρος πλέθρου) Ἑὰά. νεῖ. πεῖ. 
Βίορῃ, πλέθρον. Οὰυπὶ εϊπο εἴ 
ἩυτοΒπίοπο τσλέϑρου [οτρῆς Ζεαπα. 
εὖρος ἦν σπλέϑρου Ἐῖοη. Ὠαρεῖ οὐπὶ 
τηδύρίηθ ΨΠΠ]οΟΙ, ἴῃ αὰοὸ νεῖ ἰ6- 
ἐλ οηΙ5. νειρῖα Ἰαίεγε νἱἀεηΐυσ. 815 
εηἷπὶ Όρτα {εξὶ. τ. 5 εἢ οὗ σὸ εὗρος 
πρία πλέϑρα ----οὗ σὸ εὖρος στάδιον.---- 
Ῥοΐϊεα ἐφεστήκεσαν ἀὰῖϊ Ουε]ῇ, πέσροι 
εἴ ἴῃ [ἰΌτο 1. τηαγρῖπὶβ ΨΊ]οΟΙ͂, Ὠ]ο- 
ἄἀἄοτυβ χὶν. 20. Ἰοοὰπιὶ ἴἴᾷ ἀφέσει οἱ : 
ἔσαι δὲ ἡ φύσις τοῦ πόπου σπενὴ καὶ πῶ- 
ράκρημνος, ὥστε δ᾽ ὀλίγων ῥᾳδίως πά- 
ρωφυλάστεσηαι. δρή γὰρ συλησίον ἀλ- 

λήλων κεῖται, τὸ μὲν τρωχὺ καὶ πρημ- 
νοὺς ἔχον ἀξιολόγους" ἐπ᾿ αὐτῆς δ᾽ ἄφ- 
χέται τῆς ὅδου, (μία δ᾽ ἐσσὶ σῶν περὶ 

σοὺς πόπους ἐκείνους,) καὶ καλεῖσαι μὲν 
Λίβανος, σἀρατείνει δὲ σαρὰ σὴν Φοινί- 

κηῆν. ὃ δὲ ἀνὰ μέσον τόπος τῶν ὀρῶν, 

ὑπάρχων ὡς πριῶν σταδίων, τυαντελῶς 
τετειχισμένος καὶ πύλας ἔχων εἰς στενὸν 

συγκλειομένωας. ἸΏ ἀαϊθαβ εὐγογεπὶ ἴῃ 
ποτηΐηα ΓΛ απ σοτητγαϊ αῖιν ᾿πάϊοαν!ξ 
ΝΥ εΠελης. Μεβιρία ροτγίαγατι το] ϊ- 
4ὰ ἀείοτιρῆς Ροσοοκε {{|πεγ- τόση. 1ἰ. 
Ρ. 253. Οἵ. Μαηπεγὶ σεορτ. νοὶ]. νἱ. 
Ῥ- 1. Ρ. 486. Ρ. 11. Ρ.. 49. δ᾽ Βανίαπα 
Οετίαπι Ποάϊε ἃ οδῆςε]ϊο νἱοίπο ή εκ 
ἀες γοΟδΙ] τοίεσι, 



! 
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ΥΡ ΒΝ -» 3 3 λ » ΄, 

9εν δὲ ἡσαν πέτραι ἠλίβατοι" ἐπὶ δὲ τόςς τείχεσιν ἀμ- 
ἐν » ͵ 7 ) δ χτὶ ΝῊΡ, 

Φοτέροις εφειστήκεσων τπύλω!. Ταύτης οὖν ἐνεκῶ Τῆς 85 
(ἃ -» τ "“ νᾺ «“ ς 7 

τὐαροθου Κυρος τῶς ναὺυς μετεπέμψατο, πὼς οπλιτῶς 
5 7 3 3 "“" "»“ 7 

ὠποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν τυλῶν, καὶ βιωσάμενοι 
Ἂ τ τς 3 Ζ 2 “ 

τοὺς τοολεμίους παρέλϑοιεν, εἰ φΦυλάττοιεν ἐπὶ τῶις Συ- 
Ξ, ν᾿ “ “, » εἶ 3 Ψ « δ 

ρίωις τούλωις᾽ ὅπερ ῴετο ποιήσειν τὸν ᾿Αβροκόμων ὁ Κυ- 
5 Ἂν 7 2 Ζ Χ 32 -“ 

ρος, ἔχοντω τῦολὺ στράτευμω. ᾿Αβροκόμας δὲ οὐ τοῦτο 
᾽ ᾽ ὁ ΕἾ “ τ 5, 2 

ἐποίησεν, ὠλλ᾽ ἐπεὶ ἤκουε Κῦρον ἐν Κιλικίω ὄντώ, ἀνώ- 
. ᾽ τ ᾿ς Ἢ Ῥ ΕῚ ΄ " 

στρέψας εκ Φοινίκης τσωρῶ βασιλέω ἀπήλαυνεν, ἔχων, 

ὡς ἐλέγετο, τριώκοντω μυριώδας στρατιᾶς. 
ΠῚ -“ὦ, 3 ὠ "Ὁ “ 

Ἐντεῦϑεν ἐξελαύνει διὼ Συρίας στωϑ' μὸν ἐνωώ τωρα- δ 
ως. ᾿φ » 7 ᾽ Ε “7 ΑΝ 

σωγγῶς ὥεντε εἰς Μυρίανδρον, πόλιν οἰκουμυενήν υπὸ Φοι- 
7 ὅς ἈΝ ον Ὁ 4. 3 ᾿ . 5 Ν . Ν 

γίκων ἔπι τῇ ϑαλάττη" εμπορίον δὶ ἥν τὸ χωρίον, Χῶι 
« - δ, ε 7 ᾿ “ΜΔ. "5 « Ὺ» 

ὥρμουν αὐτόϑ, ὁλκάδες πολλαί. Ἔνταῦ᾽ ἔμεινων ἡμέ-7 
- ὉΠ οι ΠἋ «ἝΝ ΄-Ο ἐν δ 7 

βῶς ἐπτῶ καὶ Ξενίας ὁ Αρκῶς στρωτήγος καὶ 1Ιωσίων 
ς ᾿ς 32 Ζ τ -“ πὐξ 7 

ὁ Μεγαρεὺς, ἐμβάντες εἰς τλόϊον, καὶ τὼ «πλείστου 
27 » ΄ » ἊΝ ς 7" 3 2. 

ἄξιω ἐνϑέμενοι, ὠπεσλευσῶν, ὡς μέντοι σλείστοις ἐδόκει, 
Ζ ε ΩΝ 5, ΘΒ Ν ᾿ 

φιλοτιμηθέντες, ὅτι τοὺς στρατιώτως αὐτων, τωρὼ Κλέ- 

-ς. Ταύτης οὖν ἕνεκα τῆς] Ταπίϊπα εἰ 
Ουε!ῇ. οὖν ἑκὰς τῆς παρ. ΑἸάϊηα οὕνεκα 
σῆς παρ. ϑιερμαπυβ ταύτης ἕνεκα τῆς 
εὐτϊάϊτ, αὐ εὐ ἴῃ τηδιρίπε ΨΠ]Π]ΠοΙ, 
ᾳυεπὶ {εααϊταγ ὕ  οῖΚε. 

εἴσω καὶ ἔξω στῶν τοσυλῶν] Τλεξϊα 
Ὑγεῖκε εἴσω ἱπίγα ΟἸοαηιγ) ἕξω ἵπ 
ιϑγγίαη ἰηετγργείδιαγ, εἰ ἴᾶσχαὶ 608, 
αἱ ἐπ ψαίίενπ, τηΐτα σα! εἰἑα (ἀε Ὁ δῆς 
γιεγο5) ἰηϊεγργείατὶ ἴὰπτ. ἴ1τὰ δπϊπὶ 
ἱρίε Χεπορῇομ. ἱπίογργείατι Ἰᾳθεῖ, 
41 ρᾷυϊο δηΐθα ἀϊχοαΐῖ: στὸ μὲν ἔσω- 
3εν σρὸ τῆς Κιλικία;--σὸ δ᾽ ἔξω «πὸ τορὸ 
σῆς Συρίας, Μαϊράτετη ἰάπίεη τὰ- 
τίοπαπι ρεθίαθ ΗαΙ Κατῖ. δεὰ ἰἀεπὶ 
τεέϊες νἱάϊτ εἰ τηόπαϊῖ, εἰ Πζία πὶ ἴῃ 
ςο ἴοσο φρίδηβ δρεγγαῖϊα ἃ νεγο, αὶ 
ψοτθυπὶ βιασάμενοι ἸητεΓρτείαϊα 25- 
αἴΐο αἰΐενο αἰϊφιά ἤασεγε, εἰ π'ρελ- 
θεῖν ῥγαίεγεῖι παυιόμς, οατα νυϊρὸ 

᾿ χρξϊε βιασάμενοι πωρελϑεῖν ἸΠΙΘΓΡΓΟ- 
ἔεπίαν οἱ ῥεγγμῥονε αάἀϊίμς εἰ ἱπίγαγε. 
Δνανίατη εἴ ταὶ τα τῇ πανῖθα5 ᾿τηροῆ- 
τογαμπι ῥτθοίογυεξιῖο δά τεπὶ πχϊπίτης 

ΡΕτγιϊπαθαΐ. 
βιασάμενοι) ΤΑΌΕΓ 2. ἴπ πιαῖρίπδ 

ΨΠΠ]οΙ, βιασάμενος ὨαΌεῖ. εἐ ἀδίποερϑ 
σωρίλϑειεν, εἰ φυλάττειεν Ἑΐοῃ. 

ἐποίησεν] [τὰ Είοῃ. Ῥατὶί. εἴ ΠΊΑΓΡῸ 
ψηΠοΙ,, Δηῖς Ζειαπηίαπῃ ογαΐ ἐσποή-- 
σασο. ἸὨ)ριπάς ἤκουσεν (αἱ Θ πε. Ρα- 

τι. Ετοη. ἄκουε εἰ ἤκουσε εχ ἰΌ10Ὸ 1. 
3. ἃπηοίδϊ τηᾶτροὸ ΥΠ]Π]ΠοΙ. 

6. ἐπὶ τῇ ϑαλάταῃ) [τὰ Ῥατ, Εἴοη. 
ΘΕΌΣ ἢν 2. 2. Πρ τηατρίηα. ΝΉ]ΠΟΙ. 
Ἰάφαε ρτγείεγεσαϊ Βγοάθθοαβ νυ ]ραῖο ἐν. 
Ατὐτᾶηὰβ 1Ϊ. 6, 3. ἀδ Αἰεχϑαπάτο εχ 
ἢΓἀεπὶ ροτίῖβς ϑυγῖὶθ ἐρτεῆο : δευσε- 
ρῶϊος δὲ ὑπερβαλὼν σὰς τυύλας ἐστρῶ- 

ποπέδευσε πρὸς Μυριάνδρῳ πόλει. ϑ80γ- 
Ιαχ Ρ. 4ο. Μυρίανδρος Φοινίκων. 

η. ἐδόκει] τὰ ΑἸάϊπα σὰπὶ ϑίερἢ-. 
ἐδόκουν απτ, Οπεὶξ, Ρατ. Εῖοη. Ὡε- 
ἴποορβ Μαυτεῖυβ φίλοις ϑυμηθέντες [01]- 
Ρίμπι πιαϊεθαῖ, ᾿πἈΠὶ σοπ]εέζατα. 

παρὰ Κλέαρχον) Ἑΐοη. Κλεάρχῳ, 
Ραι, σοὺς παρὰ Κλέαρχον. - 
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᾿ ς 7 ᾿ μὰ 7 ’΄, 

ρχον ἀπελθόντας, ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν Ἑλλάδα σαλιν, 
2 Ν Ζ “ -“ , ΄ 3} 

κωὶ οὐ πρὸς βασιλέω, εἴα Κυρος τὸν Κλεωώρχιον ἔχειν. 
ΟΒΜΗΝΟν 3 “ “» . . ΄ ᾽ 

Ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἤσαν ἀφανεῖς, δηλθε λόγος, ὅτι διώκοι αὐ- 
ἊΝ -“ ΄ Η Ν ς ᾿ "7 «ε δι ν΄ 27 

τοὺς Κυρος τριήρεσι" καὶ οἱ μὲν εὐχόοντο, ὡς δολίους ὀντῶς 
Ὁ» Ἂς ." ς γ “. ἠδ "“ “ 

φυτους ληφϑηναι" οἱ δ᾽ ὠκτειρον, εἰ ωὡλωσοιντο. 
“ ΄ Ἂς ὃΝς Γ 9 

8 Κυρος δὲ, συγκωλέσας τοὺς στρωτηγους, εἰπεν᾽ ““Απο- 
Ἄ 3 5, «δι ἦΝ 

λελοίπωσιν ἡμῶς Ξενίως καὶ Πασίων" ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι 
» ͵ “ "“ 3 7 ΑαΝλμΙ ὁ } ἘΤΎ 
ἐπιστάσϑωσαν, ὅτι οὔτε ἀποδεδράκασιν οἰῶν Ὑῶρ, ὑπή 

7, Ἅ) 7 9) Ἂς τ .“ 

οἴχοντωι" οὔτε ἀποπεφεύγασιν" ἔχω γὰρ. τριήρεις, ὥστε 
Ἐπ κα ΕΙ 7 »"ὋἢΆ7 ἊΝ ςῈ ν» ν» » 

ἐλέιν τὸ ἐκείνων πλόον. ᾿Αλλῶ, μῶ τοὺς Θεοὺς, οὐκ 
93 Ὁ" ΄ Ν ΒΝ Ὁ τῶν ΠῚ ν ς Ἄ,ὰ δὺ Ψ ἣν 

ξγῶγε ουτοὺς διώξω οὐδὲ ερει οὐδεὶς, ὡς ἐγὼ, ἕως μεν 
ὮΝ "“» "“ ᾽ ἮΝ . ΝᾺ 3 ᾿4 7 ἂν παρῇ τις, χρώμαι" ἐπειδὼν δὲ ἀπιένωι βούληται, 

Ἂν Ἀ 8... Ὁ ξὰ »“» Ν ὡς 7 

συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ, καὶ τὼ χρήματώῶ 
3 “Ὕ 3 ὥς ἘΡ ὮΝ Ε “ ᾿ 5 

ἀποσυλῶ. ᾿Αλλὼ ἰόντων [ἂν], εἰδότες, ὅτε κωκίους εἰσὶ 
«ς »» ἊἋ ς »“ ΕῚ ͵΄ 93 3 »“" 

περὶ ἡμῶς, ἡ ἡμεῖς περὶ ἐκείνους. Καίτοι ἔχω γε αὐτῶν 
Ν 4 Ν "“ 2 7 7 Ξ 

καὶ τέκνω καὶ γυναίκας, ἐν Τράώλλεσι φΦῷρουρούμενω 
3 ᾽ » δὰ 7 γι 3 ἦ 3 ΄ Ὕ 

ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσοντωί ὡλλ ἀπολήψονται, τῆς 
7 “ λῆς ΚΌΝΙΣ δ « Χ “ εῚ 

οτρόσϑεν ἐνεκοῦ περὶ ἐμὲ ἀρετης." Καὶ ὁ μὲν ταυτῶ εἰπεν' 
ς ᾿ «ἢ 2 3 ἐν Χ ᾿ ἂ. 

οἱ δ᾽ “Ἕλληνες, εἴ τις καὶ ἀνυμότερος ἦν τρὸς τὴν ὠνώ»- 

᾿Εσεὶ δ᾽ οὖν] Ἐτοη. οὑπὶ ἸἰΌτο 1. 3. Ρέγαῖϊνο Ἰυπέϊαπη, ἀδηηηδῖ εἰ ΠῈ 
ΤΑΔΤΡῚ 5. ΨΊ ον οαλὶτοῖς οὖν, Ἰεῖη- σατὰ Ῥογίομο Ζευπε :; Πῖο ἰρίτοσ ἴῃ 
φερ8 διῆλθε λόγος Τοτὶρῇ ἐχ Εἰἴοῃ, 
ῬΙῸ ὁ λόγος. 

διώκοι] Ἑτοη. διώκει ἄατ. ϑεαιδηβ 
δολίου; Ῥατὶί, εἰ Ἰἰθεῖ τ. ἰπ ΠΙΔΙΡΊΩς 
ΜΊΠοῖ, ουπλ τηδυρῖὶπα ϑίερῃ. εἴ 
Οπεὶῇ, ἃ ρῥτὶπια πηδηὰ τηαΐδηΐξ ἴῃ δή- 
λους. 

8, εὖ γι] Εἀά, νεῖτ. οαπὰὶ ΟαΕ]Ε, 
ΟΥλϊ απ γε. ϑεαιδη9 ΡῥΙὰ5 οὔτε ἐχ 
Ἑάά. νεῖ, ΘΟυεἸξ. Ετοη. εἰ Απιτηοηΐο 
Ῥ. 20. (ἴῃ 4ο [ιἀτοἤετγυβ. ρτὸ εὔδηλον 
οοττίρῖς ἄδηλον) τενοοδν Ζειηα, οὐδὲ 
ἀεάϊι Βιερῆδηυβ. 

αὐσοὺς) ΒείοτιυΓ δὰ σις, σαοὰ ἀς 
Ῥ᾽ατθὰ5 1πτ6}}Πρεπάυτῃ ε. 

ἰόντων ἄν] ϑτερῃαπαβ τερετῖς ετίατα 
{οτίρατη ἐέσωσαν ; ἰρίε ἄν Αθ ΕΠ Ὲ πιᾶ- 
Ἰεῦαι. Ῥατί, 11])ὲγ ἰξσωσαν ΤὉ] ατὴ ἀδῖ, 
ἸΒ6Γ 1. 2. 3. ἴῃ τηδτρίης Ψ Π]οΙ, ἰέσως 
σαν ἄν, Ῥατιου]απι ὧν, ηαἴρίατα ἰπη- 

οὖν τηυϊαπάαπ) σεηἶαϊί, ἀὰξ Ρῥτοτίαβ 
ἀεϊεπάδπη. Ὑγεϊπκίατα ἄν πο οβξη- 
ἀϊτ, {εὰ 15. ροῖϊαβ. δἰϊουδὶ Τοτιρίαπῃ 1ε- 
βῖδε Ὁ νιἀεραίαγ ἤεθο νεγῦα : ἀλλὰ 
περὶ τούτου μὲν λεγέτω ἄν, ὅ τε τις ἐϑέ- 
λει. Ὅιο Ἰοοϑ αἰϊαΐα νἱάϊ, αὐἱ ὧν νἱ- 
ἀείυτ Ἰυηδὶ σατὰ ἱπηιρεγαῖνο. Ατῖο- 
ΡΏδΔηΪβ ἰοσὰπὶ Δομάγῃ. 1200. φιλή- 
σατόν με μωλϑακῶς πὸ τοεριπετασσὸν 
κἀσιμανδωλωσὸν ἄν φροίαϊς Ζειπε δά 
ψιξεγασι Ρ. 486. αἰζετατα ΒοροΟΙΪ!ς 
ἴῃ (Εὰ. Ὑγτ. 1438. ἔδρασ' ἂν, εὖ τοῦτ᾽ 
ἴσ᾽ ὧν, εἰ μὴ τοῦ ϑεοῦ τιρώτισε᾽ ἔχρη- 
ζὴν ἐκμαθεῖν, σί πρακτέον, ρῬοίαϊς α- 
ΗἩεγπιδηπαὰς ἰδίάετη Ρ. 282. Νεαῖεγ 
τάῖηεη ποῖῖτο ρίδηθ ἢπι}}15 εἰϊε νι ε- 
ἴατ ; εἴ ρΡοζ[5 εχ νατεῖαΐε (ογὶρίυτδα 
ἴαρτα ἰόντων ἀρροῆϊα, [ἰὰ αὐ σαν νεὶ 
ΤΟΪΌτα ἂν ἀρρίπρεγείαγ, οτίαγα [αΐρὶ- 
ροῖ ἰόντων ἄν. Θυαᾶτε ἂν (ξο]αῇ, 



11ΒΕᾺ 1. ΟΔΡ. ΙΝ. δὲ 
’ Ἂ ἅ 5 Χ “ 2 

βασιν, ἀκούσαντες τὴν Κύρου ἀρετήν, ἥδιον καὶ τροϑυμῦ- 

τερον συνεπορεύοντο. 
»ο“α͵ὦ »" 3 Ψ Ἂς ΄ 

Μετὼ δὲ ταῦτω Κυρος ἐξελαύνει στα μοὺς τεττωρως 
7 ", ΤΡ ς Ἂ, 7 Ν " Ν 

τσωαρωσάγγας εἰκοσὶιν ἐπὶ τὸν Χώλον ποτοωιμὸν, ὀντῶ τὸ 
τῇ ΄ ν΄ 3.5 Ψ 7 Ν Σ 

ευρος πλέθρου, τ λήρη δ ἰχϑύων μεγώλων καὶι τρώεων, 
ὰἃ ς 7 ᾿ δ Ν 3 “ 3 3) 2 ἊΝ 

οὺς οἱ Σύροι Θεοὺς ἐνόμιζον, καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων, οὐδὲ 

τῶς περιστεράς. Αἱ δὲ κώμαι, ἐν αἷς ἐσκήνουν, Πώρυ-- 

᾿Εντεῦϑεν ἐξελωύνει 10 
ἢ ΄ Ψ 7, τ Νἢ Ἂς Ἂ, 

στωσ μοὺς πέντε πωρασώγγας τριώκοντω ἐπὶ τὼς τηγῶὼς 

ἜἘν- 

ταῦϑω ἤσαν τὼ Βελέσιος βασίλειο, τοῦ Συρίας ἄρξαν-- 

ςάτιδος ἤσαν, εἰς ζώνην δεδομέναι. 

τοῦ Δαρώδακος ποτωμοῦ, οὗ τὸ εὖρος πλέθρου. 

Ἂ 7 Ἂ ΖΕ Χ Ν ἢ 

τος, Χώϑι παράδεισος ὥανυ μεγῶς κ͵ὶ κῶώλος, ἔχων 
ζ .“ τὰ ᾿ ᾿ “" . 51 Ὁ ῊΝ ΣῊ Ὁ ν 

πάντω, Ὁσώ ὠρῶι ζύουσι. Κυρος δ᾽ αὐτὸν ἐξέκοψε, καὶ 
ἊΝ τς 

τὼ βασίλειω κατέκαυσεν. 
3 ἊΝ Ἴ Ε Ζ' Ν » : 

Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρέϊς παρωσώγγας 11 
7 ϑι ὩΝ δ 2 ᾿ῃ "ΝΜ , Ν ΕΥ̓ 

«αεντεκαίδεκω ἐπὶ τὸν ἙΕυφρατήν ποτωμον, ὀντῶ τὸ εὕρος 

ἢ. ἀκούσαντες) Ἑάά. νεῖῖ. Ουεῖῇ. 
ἘΕτοη. ἀκούοντες ἀαηῖ, (Οεἴειαπὶ ἄϑυ- 
μος εἴς Ὦ.]. ρτοὸ ἀσρόϑυμος ΡοΠίαπι. 
Ιηερῖα [πάἄὲχ Ζευηίαπαβ ᾿ηϊεγργεῖα- 
Ῥαΐωγ: σγανλες ἐμίογαὶ ἐλ α] 1] οηοη. 

Μιτὰ δὲ ταῦτα] Ἐϊοπ, καὶ μετὰ 
ταῦτα ἀδλι. ϑεαηιεῃβ τέτταρας εχ Ρᾶ- 
τ, ἀεάϊε Ζειπα. τέσσαρας τενοσᾶν!ϊ 
γγεϊκε. 

ὄντα τὸ εὖρος) ϑυϊάαβ ἴῃ ν. Φάρος εἰ 
Χόάλος ἀκῖ οὗ τὸ εὖρος τολέϑρου. Πε 

ΡΙΓοΙ 5 (ἀπ ξξϊ5 ἀρ ϑυτοβ εἰ οοϊατη- 
5 σοτηρᾶτα Πιοάογαμῃ 11. 4. εἴ 20. 
Τιιοϊαπατα ἀε )εὰ ϑὅυτῖα, ΕἸαν πὴ 
Ομαϊατη εὔδξ εαηάειῃ, 4ὰἱ Βετγοβαῖη 
ἀτῦετα, ὕλαίεῤ ϑγτὶβ, ΑἸερρο Ετδη- 
οἷς αἰξῖατα, ρεγπιεαῖ, ἀρὰ ΑὈα]ε- 
ἄδηὶ Κοευατὰ νοσαῖαπῃ, αἰῆττηδαὶ Μίλη- 
πετὶ σεορτ. νοὶ. νὶ. Ρ. 1. Ρ. 516. 

σραίων)] Μαϊε Ὠϊς εἰ ᾿πΐτγα ἱ. 5, 14. 
πρᾳέων εἴ πράως [οτ᾽ρτατη εχίαδαῖΐ, 
ααδηλνὶβ Ἰατὰ ΕἸ ΓΟ δγας δα ΨΥ Ὁ]! Ἔ γα τὰ 
11. Ρ. 84- Το] απ σοπ)ραγαῖ να μι πρῴων, 
αυΐρρε δχ σπραΐων σοηῃιταέϊαπι, τεξὶε 
Του Ϊ σὰπὶ Ἰοΐα πιοηυϊί. : 

εἰς ξώνην] Ψυϊραίατη ζωὴν ΟΟΥΓΕΧΕ- 
Ζυηῖ Φυηξετλδηῃ δὰ Ῥοϊ]υςετὰ ΥἱἹ]. 

6γη. ἘΒτιοάφοια εἴ Μαυτείαβ5 δὰ ἢ. ]. 
Ποτηρδτγα[5 ἰοο5 Ἡετγοάοτὶ 1Ϊ. 98. Ρ]α- 
ἰοπ5 ΑἸοϊθιαάθ ἱ. Ρ. 44. ΟἸςεγοηῖς 
ψεγήη. 11.323. Νεδροιὶς Γπειγῆοοϊς 
εχίτθοηο, ΑἴΠεηξθΟ 1. Ο. 23. 

10. Δαράδακος)] Μᾶτρο Βίερῇ. γ1}- 
Ἰοι, Ετοη. Δάρδητος, Βτοάδοὶ 110 εγ εἰ 
Ῥαι, Δάρδατος. Τοσὰπὶ ἢσνίο 'π 
Ρτονί ποῖα ΟΠ ΑΙ γ θοη τἀ Ῥιοϊεπιβϑοὶ 
αἰῆρηπαι Μδηπεῖῖ σεορτ, νο]. νἱ. ῥ. 1. 
Ῥ:. 522. 

οὗ σὸ εὖρος) [ἴὰ οὰπὶ ϑίερῃαπο 
τηᾶτρο ΠΟΙ, οὗτος εὖρος ἘΔ. γεῖῖ, 
Οαεῖῇ, ὄντος Πρ τὶ Βτοάςοι ἀδηῖ, 

Βελέσιος] Ουεἰξ, Ῥατ, Βελέσυος 
ἄδης. [Ιηΐτα νἱῖ. 8, 25. ἤπε νατείαϊα 
εἰ Συρίας καὶ ᾿Ασσυρίας Βέλεσις, δεά 
ἴῃ Πιίοάοτο ἰϊ. 24. εἴ 25. 6Χ ορι(ἰπιῖς 
10 τὶ5 ὙΝεἴδ! πρὶ Βέλεσυν [οτὶρῇτξ, 
Νοπιλιπαίατ 15 Βαβυλωνίων σαρατηγὸξ, 
εἰ ἱερέων Χαλδαίων ἐπισημότατος. 

11. Εὐφράτην] ὨΙοάοτῃβ χὶν. 21. 
ὁδοιπορήσας δ᾽ ἡμέρας εἴκοσι, ““ἀαρεγενήϑη 
πρὸς Θάψακον πόλιν, ἣ κεῖται παρὰ τὸν 
σοταμὸν Εὐφρώτην' ἰἐνταῦϑα δὲ σένα!" 
ἡμέρας διατρίψας καὶ τὴν δύνωμειν ἐξιδι6- 

ποιησάμενος τρῶς τὲ τῶν ἐπιτηδείων ἀῷ- 
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Ἃ 5 2 3 »-“- ν ἝἜ εν 

τεττάρων στωδίων" καὶ πόλις αὐτόθι ὠκέιτο μεγώλη καὶ 
ΕΝ: 3 τ 9} ς ΄ 

εὐδωΐμων, Θάψακος ὀνόμωτι. ᾿Ενταῦϑὼ ἔμεινων ἡμέ- 
ἊΖ ᾿ "»“ 2 ἊὉ 

ρῶς τσεντε" καὶ Κυρος, μεταπεμψάμενος τοὺς στρατή- 
Ἂς ἥν. κε 3, εἾ δὲ ὟΝ 9} ἍΝ 

γοὺυς τῶν Ἑλλήνων, ἔλεγεν, ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο ρος βασι- 
ν᾿ -» ΟῚ » τὰ 3 Ν ὡβ 

λέω μέγαν, εἰς Βωβυλώνα' καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν 
»Σ “ 3 7 “ἷ ς 

λ)ταῦτα τόῖς στρατιώταις, καὶ ἀνωπείϑειν ἕπεσθαι. Οἱ 
εν ) 2 ,, Ὁ ε Ν 

δὲ ποιήσαντες ἐκκλησίων, ἀπήγγελλον ταῦτα᾽ οἱ δὲ 
-“ὡ, ᾽ν ᾿ »" -“ νὰ ΜΝ 

στρατίιωτῶι εἐχωλεπώινον τοις στρωτήγοις, Κῶι εῴωσαν, 
3 “Ἂς 7 “ ΝῊ 7 8 Ν ΕΣ 3] 

αὐτοὺς σώλωι ταῦτω εἰδότως κρύπτειν" καὶ οὐκ εφασαν 
“ Ν 5. »ν , Ὡς .“ Ν »“ 

ἰένωι, ὧν μῆ τις αὐτοῖς χρήμωώτῶ διδῷ, ὥσπερ καὶ τοις 
͵ ὩΣ 77 ΕῚ “ ἃς ΄ ΚΣ "-» ᾽ὔὕ 

ταρότερον μετὼ Κύρου ἀναβασι πάρω τὸν τϑάτεέρου τοῦ Κυ- 
δ» 9 3 » “Ὁ Ε] χε “» 

ρου" καὶ ταῦτω, οὐκ ἐπὶ μάχην ἰοῦσιν, ἀλλὼ κωλοῦντος 
οῳ Ἂν »“ ἘΠ," ε δῷ 7 3 4 

τοῦ τῦωτρος Κυρον. Ἴαυτω οι στρωτήγοι Κυρῳ ὠὡπήγ- 
ς 3 ἐς "ἡ 3 Ὸ: ͵ » Ε 

γελλον" ὁ δὲ ὑπέσχετο, ἀνδρὶ ἑκώστῳ δώσειν τοέντε ἀρ- 
Ζ “ ἂν ἧς 3 » Ὡ Ὁ Αι οὲ 

γυρίου μνῶς, ἐπὰν εἰς Βωβυλωνα ἥκωσι, καὶ τὸν μυισ)ὸν 
ΕἸ -“ ΄ ἌΝ 7, δι « ΕΣ 3 7 

ἐντελῆ, μέχρις ὧν κωτωστήση τοὺς Ελληνας εἰς [Ιωνΐίων 
᾿ς Ἁ Ἂς Ἂν -ς “ .“ 3 

σάλιν. Τὸ μεν δὴ ὥολυ του Ἑλληνκου οὑτως ἐπείσϑη. 
᾿ ᾿ “ “ Ψ ε ὅσ 

Μένων δὲ, τρὶν δῆλον εἴνωι, τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρα- 
» Ἕ “Ἦν 7 ᾿Ν » "΄ ἢ τῆν ΠΝ 

τιώτῶ, πότερον ἔψονται Κύρῳ, ἡ ου, συνέλεξε τὸ αὐτοῦ 
"» 3, 9) 7 - 

στράτευμω χωρὶς τῶν ὥλλων, καὶ ἔλεξε τάδε" 
“4 -ὖς 2 " “7 7] » 

χάος Ανδρες, εῶν ἐμοὶ πείσϑητε, ουτε κινδυνεύσαντες, ουτε 

σοηίεραις Ζευηδ. ϑονίαις καὶ ταῖς ἐκ σῶν προνομιῶν ὠφε- 
λείαις,» συνήγαγεν ἐκκλησίαν καὶ πὴν 
ἀλήϑειαν τῆς στρατείας ἐδήλωσε. 

ἔμειναν) Οσυεὶξ. ἔμεινεν νυ]ραία [ἀ- 
Ῥταίοτ ρα, ααᾶπὶ (εαεη8 καὶ Κῦρος 
Ῥοίζαϊαι, αυδτηχαᾶτηα Πασυΐηις Χε- 
ΠΟΡΠΟη π᾿ Πη,}} τταπῆτα ἔμεινε ἔτα- 
αὐυεηϊανίτζ. 

ἕσεσϑα.) Εἴοη. οὐἱῆς νεγθυτη. 
12. τοῖς πρότερον] Ψυϊραῖατ προτέ- 

φ0|5) ΤΊΔΙΡΟ ΜΊ]Π]ΟΙ, «προτέρω Ὠδθεῖ. 
Θεὰ ἴαρτα 1]. 18, οἷ ἀε ἐδάεγη τὰ 

᾿ φρότερον εἴ σπρόσϑεν, Οορυ]ϊαᾶπὶ ροῖξ 
ὥσπερ Ἑῖοη. οπηϊῆϊ, 

ἰοῦσιν] Νυϊ!ραίαπι ἰόντων εχ Εἰἴοῃ. 
Οοτγαχὶ, Οοηίτα νυ]ρατῖὶ (Ὁ Πο] θη 1ὰ- 
ςυ]Ἱεπίμπι εἴξ ζοτριαταπι Ετοπεηΐετα 

Βεϊηάε σὸν Κῦρον 
ἀαΐ τηᾶρο ΨΠΠ]οῖί. Οτεάο ἴῃ ᾿ἶρτο 
[ΠΠῈ σὸν Κύρου. ᾿ 

13. Ταῦτα --- ἀπήγγελλον) ἈΠ είαπε 
ἴδοο ἰπ Εαά. νεῖῖ. εἰ σσαε!ῇ, δάΐαπης 
ἴηι ϑίερῃ. Ετοη. δὲ Ῥαγιῖ. {εἰ Ὦὶ 1ΙὈτὶ 
οὐτὰ πηᾶῖρίης ΨΠΠ]οῖ. δἀάϊται Πᾶ- 
Ὀεηὶ Κύρῳ, αυοά δα[οὶϊν!. 

ἀνδρὶ ἑκάστῳ) Ὠϊοάοταϑ : ἐδεῖτο πάν- 
σωὼν μὴ καταλιπεῖν ἑαυτὸν, ἐπαγγελλό- 
μένος ἄλλας τε μεγάλας δωρεὰς, καὶ 
ὅτι παραγενόμενος αὐτὸς ἐς Βαβυλῶνα 
καα' ἄνδρα ἕκαστον δώσει πέντε μνᾶς; 
ἀργυρίου. 

σὸ αὑποῦ--τικαὶ ἔλεξε] Ηδος οὐδ 
πὸ ἴῃ Ταπεϊηα, π᾿ τηαγρίης Ομεὶξ, 
πιᾶηυϑ “δου πάᾳ 8ἀ)εοϊϊ, 
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Ἰωονήσαντες, τῶν ὡλλὼν Ὅὥλεον σροτιμήσεσιθε στρατιω- 
“ ς 7 Ἶ - 7 -7: »“, -“ο“᾽ 

τῶν ὑπὸ Κύρου. Τί οὖν κελεύω ποιήσαι ; Νυν δεῖται 
»“ ε ΄ς « Ε προ ΕΙ ᾿ “᾿ 

Κῦρος ἔπεσϑαι τοὺς Ἕλληνας ἐπὶ βασιλέα" ἐγὼ οὖν 
Ἢ «ε -“ “" Ἂ»" Ν ᾽ Ψ Ν 

Φημὶ, ὑμᾶς χρήνωι διαββηναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν, 
εὐ « ς 5) . ΕἸ “ἦ΄ 

τρὶν δῆλον εἰνῶ!, ὅτι οἱ ἄλλοι Ἑλλήνες ὠποκρινουντῶι 

Ἂ μον “ἷΨ »-"ὦ» τὰ 

Κύρω. Ην μὲν γαρ ψηφίσωνται ἔπεσϑαι, ὑμεῖς δόξετε 15 
3 “" 57 “ ς 

αἴτιοι εἰνωι, ἄρξαντες τοῦ διωβαίνειν' καὶ ὡς τπροϑυμο- 
ἂν ο ψ' 3 -“ 3 ΄ 

τάτοις ὑμῶν οὖσι χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει" 
3 ᾽ ᾿ "7 ἝΝ δ ΝᾺ 

(ἐπίσταται δὲ εἴ τις καὶ ἄλλος) ἣν δ᾽ ἀποψηφίσωνται 
ὦ ΘῈ 37) ΝῚ ΕῚ 327 ξ »-ξ Ἴ « 

οἱ ὡλλοι, ὠπίμεν μεν πάντες εἰς τουμπώλιν" υμιν δ τς 
᾿ς 7 3 7] 

μόνοις τποειϑ μένοις, τοιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς Φρού- 
Ε 7 Ὡ" ἂν κι 

ρίῳ καὶ εἰς λοχωγίως᾽ καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησϑε, 
" .«“ ς ΄ 7 7 ΕΣ) 3 χψ ἰςς 

οἶδα, ὅτε ὡς Φίλοι τεύξεσθε Κύρου. Ἀκούσαντες ταυτῷ χ6 
᾽ , δ ἃς, ," 5 7 

ἐπείθοντο καὶ διέβησαν, τρὶν τοὺς ὠλλους ἀποκρίνασθαι. 
-»ὝἭ δι δ τ ΔΛ “ἢ ς “ 

Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ ἤσίδετο διωβεβηκότας, ἡσϑη τε, καὶ τῷ 
ἊΨ ἄδι "“» ἥῳ Ἀ . ᾿ » 

στρατεύμωτι πέμψας Γλοῦν, εἶπεν" ““ Ἔγω μέν, ὦ ἄν-- 
ς »" ᾽ » “ἢ ν. ς »ὦ᾿“ » ἥν αν ἋἙ Ρ, 

δρες, υμῶς ἐπωώίνω πὼς δὲ καὶ ὑμεῖς ἐμὲ εἐπαίνεσήτε, 
᾽ ων, Ἃ ἐκ ,“" σε 92) ε 

ἐμοὶ μελήσει" ἡ μήκετι με Κυρον νομίζετε. Ο, μὲν δὴ 17 
»“»" 3 (ϑ' ᾿ Ψ 4 3, 3 - 

στρατιωτῶι, ἐν ἐλπίσι μεγώλωις ὀντες, εὔχοντο αὐτὸν εὖ- 
“ ᾿ ᾿, Ν Ν “Ἢ ἈΟῚ Ἂ ΄ 

τυχήσωι" Μένωνι δὲ καὶ δώρω ἐλέγετο πέμψαι μεγωώλο- 

Χ 

14. ὑμᾶς χρῆναι] [τὰ Ταπτ. Οπε]ξ, 
Ῥατ, ἡμᾶς ΑἸάϊηα εἰ Βιθρῇ. 

15. εἴ σις καὶ Οαεϊῆ. σορυϊδηι 
Οπλτεῖτ, (Οεεγαπι δὰ 4188 Πα πτὺΓ 
ἃ νειδὶς ἰπάθ ὑμῖν δ᾽, ὡς μόνοις, τεύ- 
ξεσϑε Κύρου νὶχ 1 1πὶ Ἰοσατη ΟὈτΙΠεγα 
Ραῖο. ὑοτίας δητεοείηηϊε οτεάϊ ἐγ! πὴ, 
εἰ ῃὶς ἀεπιαπι Τα ]εξῖα ἔα 18 1114 : ἤν 
δ᾽ ἀποψηφίσωνται----τοὐμσ' αλιν" ααϊθι5 
τεξὶϊα5 ογαῖίο σοποϊαΐία ας νίάε- 
τΌΓ. 

λοχαγίας} τὰ σὰ πὶ διίερῃ. τπᾶῦρο 
Ψψ ΠΟΙ. λοχαγωγίως Ἑάπά,. νεῖῖ. εἴ 
Οὐε]ξ, 

ὡς φίλοι] Ττὰ ᾿ἰετ Ρατ, φίλα Ετοη. 
Ψαϊσαῖατα φίλου ἀεΐεπαιϊς Ζειιπα ἐχ- 
ετηρίο Επατιρι ἀϊβθ, υὉἱ εὐ τεύξομοαι 
ταῦτα σίϑεν, ΑἸΙετο ΧΕΠορΡΏΟΠτΙ5 ἰηἔγᾶ 
τὶ. 6, 32. ταῦτα δὲ σοῦ τυχόντες. ϑεὰ 

ἀεῆῇάετο χειρὶ τὴ ρεπηηδι] σεηϊ νὰ 
οδία5. 

ι6. ἀποκρίνασϑαι] ΜΑ]6 ΟΕ, ἀπο- 
κρίνεσθαι ἀαῖ. Πείποερβ διαβάντας 

Εἴοηῃ, 
Γλοῦν] Ετοη, ποπηόῃ οταϊῆε, Ταγηὶ 

ΔΠΙὰ5. ἕαϊῖ, ἀραιὰ ΡῬοΪγεθπαπι νἱϊ, 20. 
Πιοάοτγαπι χὶν. 35. χν. 3. ὕλῶς νεὶ 
Γάως νοσδίιι8. 

ἄνδρες, ὑμᾶς] ΨΝυΐρο ἱπιεγίεγία τα 
ἤδη δυξῖοτε ἰῦτο Εἴοη. αὐ ἰπαπ]ς 
ογηϊῇ. 

ἐπαινέσητε}] Ζειπα πηλα]εθαὶ ἐσαινέα 
σετε (οτἱρία πη, αποά εἰ ᾿ρίδ ῥσοῦο, 
Βεϊποερ5 μελήσοι εἰς ἴῃ ΡαΑτίΐ, 

17. μεγωλοσπροπσῆ) Τὰ οὐτὴ ΑἸάϊπα 
Βϑίερῃ. μεγωαλοπρεσῶς Ταπῖ, (συς!  , 
ΤΏΔΓΡῸ ϑίερΡ. }άτγι, Εἴοη. 

Ὦ 
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πρεπῆ. Ταῦτω δὲ ποιήσως διέβαινε" συνείπετο δὲ καὶ 

τὸ ἄλλο στράτευμω αὐτῷ ὥπαν" καὶ τῶν διωββωινόντων 

τὸν ποτωμὸν οὐδεὶς εἰββρέχι)η ἀνωτέρω τῶν μασίϑῶν ὑπὸ 

εἀβτοῦ ποτώμοῦ. Οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον, ὅτι οὐ πῶώποϑ' 

οὗτος ὃ τποτωμὸς διωβατὸς γένοιτο τεζή, εἰ μὴ τότε, 

ὠλλὼ σλοίοις" ἃ τότε ᾿Αβροκόμας προΐων κατέκαυσεν, 

ἵγω μὴ Κῦρος διαβῆ. ᾿Ἐδόκει δὲ 9 εἴον εἶναι, καὶ σωφῶς. 

ὑποχωρήσαι τὸν ποτωμὸν Κύρῳ, ὡς βασιλεύσοντι. 

10 Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὼ τῆς Συρίας σταϑμοὺς ἐννέα 

παρασάγγας πεντήκοντα καὶ ἀφικνοῦντωι ταρὸς τὸν 
᾿Αράξην ποτωμόν. Ἔνταῦϑα ἤσαν κῶμαι πολλαὶ, με-- 

σταὶ σίτου καὶ οἴνου. ᾿Ενταῦϑω ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς, 

καὶ ἐπεσιτίσαντρ. 

ς Α Ρ, Υ. ᾿ 

Α 3 "“" Ε ἣν 2 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ ἐξελαύνει διὼ τῆς ᾿Αραβίας, τὸν Επ-. 
ΕῚ ς ιν" ΝΑ ρα “ ὶ 

Φράτην ποταμὸν εν δέξιῳ ἔχων, στωϑ μοὺς ἐρήμους πέντε 
παρασάγγας τριώκοντω καὶ πέντε. Ἔν τούτῳ δὲ τῷ, 

Ψ Ε Ἁ ε Ἐν Ψ τ ε Ν “ 7 

τόπῳ ἥν μὲν ἡ γη πεδίον ἅπαν ὁμωλὸν ὥσπερ ϑάλαττω, 

ἀψινϑθίου δὲ πλῆρες" εἰ δέ τι καὶ ἄλλο ἐνὴν ὕλης ἢ κα- 

λάμου, ὕὥπαντω ἤσαν εὐώδη, ὥσπερ ἀρώματα" δένδρον 

ὥσαν] Ματρο δΊ]οΙ, ὥσαντι ΔΠπο- 
ἴανιῖ. Ἰεϊποαρβ μαϑῶν Ταπίϊηξ, μαά- 
ζῶν Βτοάξους, ΕΔά, Παϊ]εηΐες εἰ (ὰ- 
ἢ]. ποβταπὶ εἰ ἰῃ ΑἸἰάϊηα, ϑιερῃ. 
Ὅυο!, 

1:8, οὗτος ὃ ποταμὸς ΟΒεπάϊι Ὑγεὶ- 
{κίατη δάάϊταπη οὗσος, αοἱ οὕτω [οτ]-- 
Ρίαπι τηδ]εραῖ, ηυοά ἱρίααι Απηᾶ- 
Ἰξεατη τεάα! 8 σα ε θαι (οὐ θαπίεπι: 
7671 ἀπίδ Ἰαπὶ ζαοὶίς ῥοίμὴς φμτα 
αὐπηεη ῥεάιῤμς ἐγαη τη ΐογα, 

γένοιτο) Ἐτοη, γέγονε Παῦεῖ. 6- 
ἴποερμ5 Ῥατγί[, σ“λοίοισιν, (σείετατῃ ἰάθη 
π΄ τταπίδαπάο ἥσνίο πος σοπιϊρὶ ξ 
1αοΌ}]ο οχ ΡΙυἰᾶτοῃὶ Ψίϊα οᾶρ. 24. 
δηῃοίδϊς Ζεαπε, 

᾿Εδόκει δὲ] Μαϊΐπι ἐδόκει δή. 
ι, ᾿Αφαβία;) Μείορμοτατηϊδε ρατγίεπι 

δα πηετιάϊοπι νετίαη, αυᾶπὶ Αταθας 
ϑοξηϊῖοθ ἰποοϊορᾶηξ, ἰδῆς ϑιγαθοης 
ἵ. Ρ. 28. εἴ χνὶ. Ρ. 5614. 1ἰάεπι ροῖ- 
δὰ ϑαγδοδηὶ νοσδῖὶ, δαέϊοτγε Ατητηϊᾶ-- 
πο Μᾶτζγοε!!, χχὶϊ. 6. Οἵ. Μδηπεσγςε 
Οεορτ. ν- Ρ.- 312. 

ἀψινϑίου)] Ατηπηΐᾶπυ9 χχν. 8. ἀς 
δδο ἰρίᾳ τερίομπε : σορηιλΐο ῥεγ ῥογγέ- 
ἔξαν ῥίαηλ λον ἱη γεριομι ὑμς αγ]α1ς5 τιθς 
ἀφμαηι ἐπυεπὶγὶ ῥοίε ῥγαίεν ψαΐανη εἰ 
)αμάαηι, πε σὰ «ἱἰξέμτπ αἰϊφιά, πἰβ 
αὐνοίαημηη οὐ αὐ βηπίλίωπι οὐ ἀγασοη τ μτς 
((απς ἴγὸβ. ο)υίάεπι βεηοτὶβ. Ρἰδη τε) 
αἰϊαφμο πεγόαγμηε ρέπεέγα {γι βέμαπια. 
ΕἸ αἴᾳ {εκ ἀϊόγμηη ἐγποηαγ οὠτη πὸ σγα- 
γπΐτια φιλάοιπ ἐτυ θη ΠΥ ὅζο, 

καλάμου] Ἠετῖῦα ροπίοαϊοβ βέγεης, 
Βεηϊου αῖὶπι παίοεηβ, αὐ ἐγαπιςπίο- 
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δ᾽ οὐδὲν ἐνὴν. Θηρίω δὲ παντοῖω, πλεῖστοι μὲν ὄνοι 3 

ἄγριοι, οὐκ ὀλίγαι δὲ στρουϑὶ αἱ μεγάλαι" ἐνήσαν δὲ 
Ν 3 Ἂν Ν 7 » Ἂ ἧς 7 ΓΙ -» 

καὶ ὠτίδες καὶ δορκάδες" ταῦτα δὲ τὼ ϑηρίω οἱ ἱππεῖς 
3δ7, 5 

ἐδίωκον εἐγίοτξε. 
« Χ 2, 3 7 ΄ 

Καὶ οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις διώκοι, προ- 

δραμόντες ἂν εἱστήκεσαν" (πολὺ γῶρ τοῦ ἵππου Θᾶττον 

πὶ βσεηετᾶ. Ατιίδηιι Απαῦ. νυἱῖ. 
20, 4. ἄς Αταδία : τῆς τε χώρας ἡ 
εὐδαιμονία ὑπεκίνει αὐσὸν ἄς. ϑεὰ 
116 ἀε Αταῦίαᾳ ἔθ! σα. ροίϊιι5. ἰῃ 16}}}- 
ξεπάμ5 εῇ. 

δένδρον] (ὐαῇ}1ο δένδρων οἀϊάϊι. 
2. Θηρία δὲ παντοζα----μὲν ὄνοι ἄγριοι 

[τὰ Ἰοσὰ πὶ οοττγαχὶ εχ Πἰτγὶ5 (οτίριϊβ. 
ΓᾺΌεγ δηῖπὶ Βτοίϑοῖ, τῇϑιρο ϑιερῇ. 
ψΊΠοΥ, Ῥαγι, Ετοη. σαντοῖα δἀάαῃῖ : 
ἀείπάθ πιᾶῦροὸ ϑίερῃ. Ρατγιί. Εἴοη. 
σ΄λεῖσποι μὲν ὄνοι ἄγριοι ἀαπῖ. Ματῖρο 
ΨΊΠ]ΠοΙ, παντοῖα, ὑνοι ἄγριοι τοολλοὶ δέ. 
[τάδ τὴ ἀπ ποίαν ἃ ΠΠΌτὶ5 ΕΠ σλεῖς 
στο εἰ ἀεϊποορβ ὀλίγα. Ψαΐρο οτγαῦ 
Θηρία δὲ, πλεῖστοι μὲν οἱ ἄγριοι ὄνοι. 
1)ὲ οπμδρτὶβ πέϊα 5 γερίοη β σοηΐεσ Ατὰ- 
τα ΠῚ πὶ χχὶν, 8. δορκάδας νοσᾶὶ σεΓ- 
νο5 χΧχὶν. 1. Ηδ5 εαἴάεπι δορκάδας 
ἰπίε! ]!Πρεγα ν᾽ ἀείαγ δυξῖογ Αποηγτηὰβ 
Αὐυρυβαπὰβ ΜΆ, ΔὉ πιο πιο 77αὲ- 
τίει εχίοτιρταβ εἴ τηθοαπη σοτητηὰ- 
πἰσαῖα5. σἂρ. 17. Ὅς, ἐὰν διωκόμενος 
δέρκος μικρὸν στῇ καὶ οὐρήση, -τσλέον 
“οίχει καὶ διαφεύγει. Ὅτι οἱ δόρκοι 
καὶ οἱ πέρδικες ἀλλήλων φίλοι εἰσίν" ὅεν 
ὑα᾽ ἀλλήλων διὰ τῶν ϑηρευτῶν ἀγρεύον- 
ται. Ὅτι, ὅπου ἂν ἐκ τῆς ἀγέλης εἷς 
ἀσοπατήση, ἔκεῖ καὶ οἱ ἄλλοι" ἀγε- 
λάζοντα, δὲ μετὰ τῶν ὀνάγρων. ϑεά 
ἀϊνετγία σεηέεστα ἢϊς ρετγηγαῖϊαῖαὰ εξ 
ΤυΤΕἸσοτ. 

αἱ μεγάλα) Ατισαϊαπὶ οπλῖτῦϊ 

τυᾶγρὸ ὙΠΠοΙ. Ῥαυΐϊο απῖθὰ Ἑάὰ, νεῖ, 
ὀλίγοι ὨΌεαι, ααοά νἱτίαπι τερειϊ- 
ἴατα ἃ ϑίερμπαπο εἰ Τ᾿ βοποϊανίο ρῥτὶ- 
πὰς οοτγεχὶς ἡ εϊῆα5. Ατιῆοίε! ἀδ 
Ῥατῖ, Απΐτῃ. ἱν. 14. σαρουϑὸς ὃ Διβυκὸς 

δαάϊ: Αλιίδπο ἀς Ν. Α. 1". 27. στρου- 
ϑὸς ἡ μεγάλη, δὶ ἰοσυπι Ατ ποιεῖς 
παραφράζει. [τὲπὶ ἵν. 37. ν᾽Π]. το. ἰχ. 
ρ8. χῖν-. 7. [ε χὶν. 12. εχ’ αἰΐο᾽ [6τ΄- 
ρίοτε νοοᾶῖ χερσαίας στρουϑούς. Ψα]- 
Βάτεπι γεγο ρα εγα πὶ [ΔῈ πὶ μικρὸν γο- 
οἂῖ, σὰπὶ 1ἰῦγοο πεπὶρο σοπηρᾶγᾶ- 
τυϊη. 

ἂν εἱστήκεσαν) ΑἸάϊηΑΔπῚ Γοτὶρίυγαπι 
ππῖος ὑγορθαηάδπι εξ τεξὶς πιοηαἱῖ 
Ῥογίου. [Ι͂ἢ ταδυρῖπε ϑῖορῃ. Οοήϊοα 

Ῥατ, εἰ Εἴοη. εἴ ἵστασαν, ηποά ἴτε π 
ουπὶ ἄν ἑστήκεσαν ὨλΌες ταᾶῖρο Ψ1]}- 
Ἰοῖ, ϑιερῃδηυϑβ Δὰϊ ἵστασων αχιῖ ἕσπσας- 
σών [οτ θα μάσ τὶ εἰ οὐπὶ Απγαίθο γέ- 
ἡ“ ιιαδαπ ἱπτεγτρτείαπάστη σεηίεθαῖ. 
Ηυτομιηοηὶ ἐφεισσήκεσαν ροίεγαῖ ΡΓῸ- 
Ῥᾶτὶ ρτορίεσ ἰοσὰπὶ ἀθε Νεπαίΐ. ν. 7. 
εἴ τς. δεά ΑἸάϊπα (οτρίατα Πρηϊῆ- 
οἱ γεβιίαγε (οἰεδαπί. 

σῶν Ἱππων) [τὰ τηᾶτρο ϑίερῃ. Μ1]- 
Ἰοι. Ῥαγῇ, Ετοη. Ὠεῖπάς νυἱραίαπα 
πλησιάζοι ὁ ἵππος, ταὐτὰ ἐποίουν" ὥσσᾳ 
οὐκ ἦν λαβεῖν. τάδ ΠΙ0τὶ πιαΐαπε ἰπὶ 
-:λησιώζηιεν οἱ ἵπποι, ταὐτόν" καὶ οὖκ 

ἣν λ. πἰῆ ᾳυοά ἴῃ τηᾶγρίπς Ποῖ, 
εἰ ὡς καὶ οὐκ ἦν λ. ἸοΙάεπλ σαὐτὸν 
εἰ ταὐτὰ ἀπηῃοῖϊαῖαγ, ΑἸ οτα Π3 0Ρ- 
τ] γα πὶ ΔΙ τογαηι δυξὶοτ! αἴθ Ὁ ]-- 
4ὰε {εαᾳαδτγεῖ, ἱπηρϑάϊε Ἰοσυβ Αττίδηΐ 
ἂς ψεηδίίοπε οἂρ. 24. 00] ἀθ δαᾳυΐβ 
Τιλῦνοῖ5 εἴ : ἀλλὰ καὶ ποὺς ὄνους σοὺς 
ἀγρίους, οἱ δὴ ὠκύπσητι διαφέροντές εἰσίᾳ 

καὶ τῷ ἐπὶ μήκισπσον ἀντέχειν ϑέονσες. 
Ὁπότε γοῦν ἐπὶ μέγαν βασιλέα ἤλαυνον 
οἱ ὅμα Κύρῳ τῷ Δαρείου “Ἕλληνες, οἷς 
καὶ Ἐξενοφῶν συνεσπράτευσε, λέγει Ἔξενό- 
φῶν, οὗ τὰ πεδία τὰ ᾿Αραβίων ἐξήνυον, 
ἀγέλας σροφαίνεσελαι σῶν ὄνων σῶν ἀγφί-- 

ων" καὶ ὑπὸ ἐνὸς μὲν ἱππέως μήποτε 
ἁλῶναι ὄνον ἄγριον, δισταμένους δὲ ἀλ- 
λου: ἐπ᾿ ἄλλοις ἐλαύνειν' σοὺς δὲ τοολ- 

λοῖς (νυϊραίυν σολλοὺς) ἀντίσχοντας 
σελευτῶντος ἤδη ἀπαγορεύειν ὑπὸ κα- 
μάτου, Θαδ ΓΞ ΠΙΌΓ Ἔχ σοτ πη Πὶ 
ἀἸ]απὸ Γοτρίοσς ταάτς οταπὶ 2Ε]18- 
Ππὺ5 ἀε Ν. Α. κῖν. το. ἀε Μδυτγαὰ- 
ΠῚῚ5. αἤηῖ5 : σ005 εοἴάεπη ἔοτγίε ἴη16}- 
Ἰρὶ νοϊαϊς ΧΙ, 16. υὐδὶ εἰξ «σοὺς σῶν» 
Λιβύων ὄνους μεγίσσους ὄντας, εχ 4]- 
θὼὺ5 σαπὶ δηαυαῦυ8 σοευ πηι 5. Ρτο- 
Βῖσηὶ πλαΐοβ. Οὐοπίγα ἴῃ δχίγε τη. οᾶ- 
ΡΤ το. Πρτὶ 14. μας Ταρήαηχις 38- 
ΠΙἸΔΠὰ5 : ὅσι δὲ μακροὶ μὲν ἰδεῖν εἰσὶν οἱ 
Λιβυκοὶ ἵπποι καὶ ὄνοι, δρωμεῖν δ᾽ ὥκι- 
στοι, ἀνωτέρω εἶπον, Αἴ ἀε δἤηϊξς 1.1- 
Ὀγοὶβ Ιοουβ ἃ τὴξ ρΡοίτὰ5 σοηίταγι τὰ 
Βαθεῖ : 680 Δ]1ὰ5 ἴῃ εο νοϊυπηΐης εχ- 
ἴαῖ. Οὐοπίτα ἀξε εααϊβ {{Ὀγοῖβ τεῆδ- 
ταγ ΠΌΧΙ 1, σᾶρ. 2. {εὰ 1] λεπτοὶ, ΠΟᾺ 
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26 ΕΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 
ἤ᾽ 7 δι ὦ β ἡ ΓΕ. 

ἔτρεχον) καὶ πάλιν ἐπεὶ πλησιώζοι ὁ ἵππος, ταὐτὸν 
ΡῚ 3 κὐ Ν“»“ ΡῚ Ν Υ. ᾿ « ἴω ὦ 

ἐποίουν" καὶ οὐκ ἥν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ ἱππεῖς 
»" Ψ “Ψ .« ᾿ς δὲ Γι, » ε 

ϑηρῶεν διωδεχόμενοι τοις ἵπποις. Τὼ ὁὲ κρεῶ τῶν φλι- 
, Ε “5. Ζ -ρ ᾽ 7 ε Ζ΄ 

σκομεένων ἤν πωρωπλησίιο τοις μόνου οὐστολωτερώ 

3 δέ. Στρουδὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν ἱ δὲ διώξαντες τῶν 

ἱππέων ταχὺ ἐπαύοντο" πολὺ μἤρλᾷ ἀπεσπᾶτο φεύγουσα, 

ῥωκροὶ ἀϊσαπίατ, Βτγενιῖοῦ αἱ ἀϊσαῖη, 
γεῖῦα καὶ ὄνοι ἴπ «Ἐ]απο 40 δἰΐεπᾶ 
τηᾶπηὰ ἰπίεγια εἰ ἀεϊεηάα σεηίεο, Ἐε- 
ἄεο δὰ ΑττΔη.ΠῚ, 4αδπὶ νι ἀε8 νετθᾶ 
ΣΧεπορδμοητϑ ἐ ἐπεί σις διώκοι ἴτὰ ἰητεῖς 
ΡῬτεῖατὶ, φυδῆ (οτὶρίατι εἴξε ἐσεὶ εἷς 
σ,ς, τρι8 αἰϊφιῖς. της ετίατη ἀς- 
ἴποερϑ5 Γοτὶρῖατα ΠΙτοσα πὰ τολησιάζοι 
ὁ ἵσπος τυεπάα εἴαῖ. Ῥατγίεπι ἰοοὶ 
Ἰαυάαν!ε ΤΠεπιθίγ 5 οᾶΡ. 93. 

ϑυρετγεῖῖ, αὐ ἀς Ἰρίο ὀπᾶρτο νίάο8- 
τὴῦβ. [τὰ επἰπὶ νοσαῦα]ο σοπηροῆίο 
γοοσδηζϊ οεῖἴετί {οτ ρίοτεβ. Ῥ]Πη]ὰ5. ΨΠΠΠ}- 
(ΔΡ. 44. Οπαρτὶῖ ἴπι Ῥάνγρία εἴ 1, γοαοπία 
2ταεῖρμῖ. Ῥαμἐδις εογεη σεις ῥγα αηεῖ- 
ὀμς (αῤῥογε 43 ἴσα ξἰονίαίμν, φιος [καἰε- 

υὔονιες «ῤῥείίαμ!. ἴ58. Ἰσῖταγ ΟἸΔΡΤᾺ ΠῚ 
ῬὨτγγρίθε εἰ [ιγοδοηΐδε, δαηάεδτη εῆς 
ςεηίεῦας οὐπὶ Αἰτίσᾶπο, συοά νἱάες 
εἴάτὴ νἱΐατα ἔα1ΠῈ Αττίαπο. Ορρία- 
Ππὺ8 Ογηςρ. ἰ}]. 183. 644. οπᾶστυτη 
1χτὶς δοσουταῖς ἀδίογι θεἢ8, ρδίγία τη 
ΠΟῚ ποιηϊηαῖ. Αἀ εὰπὶ ἰοοὰπιὶ αυοά 
Ζογρίεγατη Οἰϊτη, οπδσγὰπὶ Ορρίδπὶ 
ἐπε δηϊτηδὶ Αἰπσαπαπ), αυοὰ Ποαϊὶς 
Ζεῦτα νοσᾶπηιι8, 'ἰπ 60 δτγανὶ, δττο- 
τοῖηαᾳὰς σοατραϊς (τα! !Πσὰς Ορρίδηὶ 
Ἰηΐογρτεβ. Θυεπὶ δηϊπὶ Ορρίάαπυξς, 
Χοποόρἤοῃ, ΖΕ] πὰς εἴ Αττγίδηυβ. πο- 
τηϊηδηῖς δῆπατη Πνεῆτεμη, ἰ5 εἴ, 
ααετῃ ἴῃ σᾶτηρὶ5 ἀείεγιβ Αἴθ βτερᾶ-, 
τπι δὲ Ἰἰθετε ἱποςάεηϊεπι, πλυ]ςτοα 8 
Πος ποῖῆτο ἀοτηεῆίοο δἤπο τηδ)οσγοῖα 
Ρυϊοτοτεηαας ἀείοτιρπε εἰ ρίηχὶζ 
ςρτορίαβ Ρα}]ὰ5, Οοηῖγα ῥμέσλον ονια- 
Ζε’ Ματγιῖ8}15 χα. ερίρτι τοι. οἢὲ νὶ- 
ἀεῖατγ 5) ααεπὶ εχ Αἰτγίοᾶ αἰτί πηᾶ 814- 
ἴὰπὶ Οὐπαπιποροίη νἱάϊτ εἰ ἀσου- 
ταῖς ἀοσίοτὶρῇι ΡῃΙΠοοτρίαβ ἢ. δοο] εἴ, 
1}. 11. τὰ αὐ ἀρρᾶτγεαῖ, [αΠπὸὶ εἰχτὴ 
ΦηΔΡΙΌΓῚ Δηϊπ)αὶ απο οορηδίατη, 
ᾳυοά Ζεότᾳ νοσάθιϊο ρεγαρτίηο νο- 
ςδιηυβ. 

ϑαϊάαβ : Καυδὼ, νῆσος ταλησίύον Κρή- 
τῆρν ἔνϑα μέγιστοι ὄγαγροι γίνονται. 

Ηδς εἰ ἰηίαϊα Θαμάος Μεὶς ἰἱ. 7. 

ἀυᾶπι ΡῬΙΪπὰς ἵν. 12. οὐτὰ ΟὮτνΐᾷ 
σοηῖα Η!εγαρυπαπη Πίαπη αἷς. []- 
τα η6 τεέϊο ἃρπονὶς (σα ]]ὰς ΓΓουτ- 
πείογι 1ἴῺ Π{|Πεγᾶγ. το ᾿ϊ. Ρ. 53. φαὶ 
Ποάϊε Γαιδαρόνησοι, ἐηγμίας αβπονμηη, 
ψοσδτὶ (γαῖ, Ηφς εἢ Γαῦδος (4}}}- 
τΏΔΟΠΙ ἃραα διίγαοπετη ἷ. Ρ. 119. εἴ 
νἱ]]. Ρ. 358. ἥνε ἴπ Εταρτηδητβ. ᾿, 
429. δὶ ἰδοεηῖ ᾿πιογργεῖθβ, πες ἴῃ 
ϑῖτάθοης οοηῆδηΐϊ ΠῸϊΪ Ιηἰεγρτεῖεβ. 

ἰλαφείοι] Αἀ ἸΙοουτπι Ῥ]᾽ηΪ νὴ], 
[εξὶ, 68. εἰ 69. Ἰαυάαι Ηδτγάυϊηυς 
ὙΠεορΡὨγ]δξαπι, 401] πᾶτγᾶῖ, ΟΒοί- 
τος Ποττγλ δ Ῥεῖ ἸΏΟΓ ἀε]!οὶας 
οἸδογαπι ταὶ ηε ὄνων ἀγρίων τῶν μελῶν 
«-ὰ ἐπίσημα. 

3: ἀπισπᾶτο φεύγουσα] Μυϊραίαπι 
ἀσπίπτα, ἰαπασάᾶτῃ [οἱ σξο πα, ἀαπηηᾶς 
οὐπὶ Ταπῖπᾶ (πε, ἀσέσπσα Θχῇϊ- 

Ὀεηΐεϑβ ; ῥτϑοῖετεα Πρ 6γ Ρατγι. εἰ Ετοη, 
φεύγουσα ἀαπῖ. ϑοτίρίαγαπι ἀσέσσα 
τερυάϊαν! Ζεαης εἰ Ὑγεῖκε, οοηΐγα 
Ρτοθανὶτ ὙΥ γιτεη δ οἢ ἰπ ΒΙΌ]. Οτίεῖς, 
Απιῆεϊοά. νοὶ. 111. Ρ.. 1το4. ϑ8ϑεά νεῖ- 
Ὁ δέϊῖνο τεσεηκίογεβ. τἀ πίστη Τοτὶρίο- 
τεβ ἴτὰ αἱος εξ. πιοηαἱε Ἠεηλβειμυΐὶς 
δὰ Τμοϊαπὰπὶ ἰ. Ρ. 2κό. νεϊὰ5 εχ- 
ΕΠΊΡΙ ΠῚ ργθοῖει πος ποῆγαπη ΠΟ δί- 
τα] ὙΥγιτεηραοῆ. Οαπὶ νέτο ἰηΐτα. 
᾿ΐ, 29 12. ἢϊ; ἵνα ὡς σλεῖίσσον ἀποσαα- 
σϑθῶμεν ποῦ βασιλικοῦ στρατεύματος, 
τεξϊε σοῃ]θοῖς ἃ πι1ο 1 Π] τ 5, ΒΥ Ια, 
ετίατη ἢος ἰπ ἰοοῦ Σοπορποηῖὶ ἀσε- 
σπᾶτο τεπὶτυεπάαπιὶ εῆξ, 4υο ἀποὶς 
(οτρῖαγα Ρατγῖί. εὲ το. φεύγουσα, 
ΠΟη ἀποφεύγουσα ἐΧ ΠΙθεητα ΠῚ. ϑ80]- 
Ἰίσθι ἀπὸ οτῖα πη ἀπχὶς εχ {γὙ11488 ἐχ- 
ἴγεῖηα νετῆϊ ἀσεσπᾶτο. Θιυοΐ νεγὸ 
πῆγα υἱϊ. 2, 11. εἢ Νέων μὲν ἀποσπά- 
σας; ἐστρατοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς 
ὀκσακοσίους ἀνϑρώσπους, 1Ὀὶ ἴῃς ]Πρεη- 
ἄστη οἵ τορετεηάατη σεηΐεο ἀποσσά- 
σᾶς τοὺς ὀκτ. ἀνθρώπους. (ειογα πὰ 

ταῖτα εἰ δὰ ἢ.]. «Δῃποίδεο ὙΥΕΠΚΙΙ, 
αἱ Ρῥτϑεῖεσ ἃ]1Δ ὅμως ρτὸ ἄρασω [οτὶ- 
Ρίυπι τρδ]εθαῖ, ; 



ΤΙΒΕΚ 1. ΟΑΡ, ν. 47 

εν Χ Ν Ω »" Ν ΄ »" " 

τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, τοῖς δὲ πτέρυξιν, ὠρώσῶ, ὥσπερ 

ἱστίω χρωμένη. 
3) Ψ ΄ Ν Ἂς “ ὃ 

ἔστι λαμβάνειν' πέτοντωι γὰρ βρωχὺ, ὥσπερ πέρδικες, 

΄᾿ Χ 5 “ἶἷ ον ᾽ ἴω] 

Τὰς δὲ ὠτίδως, ἄν τις ταχὺ ἀνιστή, 

καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσι. Τὰ δὲ κρέω αὐτῶν ἥδιστα 

ἥν. 

Πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τής χώρας ἀφικνοῦνται επὶ 4 
τὸν Μασκᾶν ποτωμὸν, τὸ εὖρος πλεϑριαῖον. Ἐνταῦθα 

ἣν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομω δὲ αὐτή Κορσωτή᾽ περιεῤ- 

Ἔνταύϑω ἔμει- 

Ἔντευθεν ἐξελαύ- 5 

νει σταϑ' μοὺς ἐρήμους τρισκαίδεκα παρασάγγας ἐννεγή- 

«»ν ΧΝ « ς ᾿" »"Ἥ ἰπρι 7 

βείτο δὲ οὐτή ὑπὸ τοῦ Μασκω κυκλῷ. 
ς ΄»᾿ »" ΕῚ 

γῶν ἡμέρας τρεῖς, καὶ ἐπεσιτίσαντο. 

Ε , Ν 2 Ὁ». ν ΕῚ "»“, 

κοντῶ τὸν Ευῴφρωτήν τστομον εν δεξιον ἔχων, καὶ φῴικνει-- 
3 ᾿ 3 7ὕ -»ἪἬ "-“» »"ἅ 

τῶι ἐπὶ Πύλας. Ἔν τούτοις τὸς σταϑιμοὶς ττολλῶ τῶν 
« 7 ΕῚ ᾿ ἄλὰ ἣν, "»“ Ὅς 3 δι ΡῈ ῳ 

ὑποζυγίων ὠπώλετο ὑπὸ τοῦ λιμου οὐ γὙῶρ ἥν χόρτος, 
“λ» τ ᾽ 3 ὩΝ ἌΡ «“ ε 

οὐδὲ ἄλλο δένδρον οὐδὲν, ολλῶ ψιλὴ ν ὥπώσο ἢ χώρα" 
ἘΠῊΝ "5 - “57 ἽΈΚΟ δ ἡ ἈΘΡΡ ν 

[ἢ δὲ εγοιίήλόουντες ονοὺυς φΦλετοῶς σερι ΤΟΥ τὐοτώμον ρυττ}- 

ἄρασω]}) Ζλλίατιὰς. σατὰ Ατοίεϊε ἴῃ 
Ἰοοὶς δηῖεᾶ ἰαάδις ἁπσλώσασα αἰχίϊ, 
εἰ εἀάξη οοτηρᾶταῖίοης αἵα5 εἴ, [..- 
ὍεΥ ΡῬατγιί, αἴρουσα Παθοῖ. ἘΒδιομεπὶ 
Ὡγαςτῃϊοσατιε!! οἀρίεηάδο ἀοοες 2Ὲ- 
ΠΠΔ 5 χὶν. γ. ΟΌΪ (ογ επάπ πὶ σεηΐεο: 
καὶ ἐλάττονι (κύκλῳ, νυ]ρο εἢ ἔλας- 
τον) αεριϊόντες ἀπειποῦσαν σῷ δρόμῳ 

ἀγρεύουσιν αὐτὴν χρόνῳ. 

ἀνιστῇ] 1τὰ νυϊραίατη δηΐξα ἀνίστη 
«οτγεχὶς δίερηδηῦβ. κ΄ φμῖά ας σείετῖ- 
γεΡ ᾿Ἰπυσάαΐ, νεττῖῖ Ατηδίβθ 8. 

πέτονται) Ῥατ. Ετοῃ. σέταντσαι, 
ταᾶτρο ΨΙΠ]οΙ, σείονται. ΑἰΠεΠδοὰ5 
1Χ. Ρ. 390. Ἰαυίδε εχ ἢ. 1. τυέτονταί τε 
γὰρ βραχὺ ὥσπερ οἱ τ΄ῦ.---τήδέα ἐστίν. 

4. Μασκᾶ") (οάεχ Ρατι. Μάσκαν 
εἰ ἀεϊπάε Μάσκα ἀαῖ. ΝοπΊθη ΟρρΡΙαὶ 
ἀείδσει ἴῃ Εἰυτο τ. Κορσωτὴ, ἴῃ ΠΌΤΟ 2. 
ταδτρὶ πὶ. ΨΊ]οΙ. Καρσωτή. Μαίοδῃ 
εἶξε Ριοϊειηθὶ ϑαοσούαπι σὰ πὴ Δ] 115 
ἄδταϊς Μαπηοτὶ σεορτ. ν. Ρ. 323. 

ἐσεσισίσαντο) [τὰ Ῥατὶ, ουτῃ Εἴοη. 
ψυϊρο εἰ ἐπεσισίσατο τὸ στροότευμοα. 

5. Πύλας] Βαργ]οηΐαβ ᾿πιε]Πρὶ (ἐ- 
αυφη5 παιγαῖῖο ἀοοσεῖ, εἰ ἰοσὰβ 80- 
ΒὨθρΩ ΤΙ ἐχοορῖβ ἃ ϑίορηδηο ΒΥΖ.- 

[Ὁ ν. Χαρμάνδη, ὟΣ εἴ : ̓Εσὶ δὲ σαῖς 
Βαβυλωνίαις πύλαις, πέραν τοῦ Εὐφρά- 
σου, πόλις ὥκισπο ὄνομα Χαρμάνδη. Μο- 

ποῖ Ἡυτοίπίοη. 
ὑσὸ ποῦ λιμοῦ) Ἑκοπ. γι συΐατι 

οὐϊῆς ; τϑέϊε, ρυῖΐο. 
ἄλλο δένδρον οὐδὲν] Τητοϊεπιίδτη δά- 

ἀπὶ ἄλλο σοτηρδῖανι Ηυτοῃϊπίοπ 
σα ἰοσο Ογτορ. 111. 3»). 43. ὉΌῚ σοῖς 
ἄλλοις δμιοτίμοις αἰ εἴἴδ ῥγαίεγεα ῥήο-. 
εεγιόμς, Ζεσηδ, αἱ δάάϊε Ἰοσατη νἹ]- 
3,) 7. ἄλλα τορόβατα ἐκ σαίεγίς ῥέσο- 
γιός οὐές ἱπιίογργθίδτασ. ἘΒδξιαβ 
ἌΝ εΙ͂Κε οοπίετι Ἠεποάεαπι εχ Ορε- 
τ θα 5 νετία 342. εἰ γάρ τοι καὶ χρῆμ᾽ 
ἐγχώριον ἄλλο γένηται. Μηίηὰς5 σοπ- 
νεηΐξ ἴῃ Ογτορ. ἰϊ].. 2, 18. οἱ ἄλλοι 
᾿Αρμένιοι, ηποά ἀρροίαϊε νὶγ ἀοέϊυς, 
αὶ οοπιρᾶταῖ Εταποο- ΘΔ] ] τὰ ἴοτ-- 
τη 85 : πος αμίγθθ, φοῖς αμΐγές, {ἀπὲ 
ἀμῖγε ζρυνιε Ὧε ῥγοοὸς. 

ὄνους ἀλέτας) Τὰ ΟὉοάϊος Ετοη. εἰ ᾿ἰᾳ 
1θτῖβ, ααοϑ ἰηίρεχθγαῖ ϑίθρῃδηαϑ, 
{ςΠο]οῃ ἰεξοθαταγ Ἰηῖοῖ γογθἃ Ἰρίᾳ 
[ΟΠ Ρτοτὶ5 Ὧος Ροΐζ ὄνους : οἷς ἡμεῖς μύ- 
λους, οἱ δὲ ᾿Αταικοὶ μύλας. Ἰάξπ) ἰπ 

ἀυοῦα5 ᾿ἰ τὶς δημοίας τλᾶγρο Υ]οὶ- 
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28 ἘΧΡΕΒΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 
Ν, »“, . » .- ἢ δ ϑ ἽἹ τ 

τες καὶ ταοιοῦντες, εἰς Βαβυλωνω γον καὶ ἐπώλουν, καὶ -. 
3 -“ 3 Ἂς Χ ψ ε -“ 

6 ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων. Τὸ δὲ στρώτευμω ὁ σῖτος 
ὌΜΈΚ Αι 7 3 Ὁ 3 Ἦν ἋΣ »“Ἢ ἂν 5... 

ἐπέλιπε, καὶ τρίασϑγαι οὐκ ἥν, εἰ, μὴ ἐν τῇ Λυδίο ἀγο- 
-"Ἢ 2 »“»Ἥ 7 ; » Ἕ ὰ ᾽ ᾿ Ἂ 

βζ,. ἐν τῳ Κύρου βαρβαρικῳ, τὴν καπίϑην ὠλεύρων ἤ 
Ἂν ᾽ ᾿ 7 ,ὔ Ἑ δὲ 7, " ε Ἢ 

ἀλφίτων τεττάρων σίγλων. Ὁ δὲ σίγλος θύναται ἑπτῶ 
« Ψ ε Χ ΄ Ψ 

ὀβολοὺς καὶ ἡμιοβόλιον ᾿Αττικούς" ἡ δὲ καπίϑη δύο 
᾿ 3 Ἀν ν 9 ͵ υ εὐ ᾽ ο, ε 

χοίνικως Αττικοὺς ἔχωρει. ἸΚρεὼ δὺν ἐσιδίοντες οἱ στρῶ- 
-“ 5 ν 7 » » ἃ 

γτιώτωι διεγίγνοντο. ἮΝν δὲ τούτων τῶν σταϑιμῶν, οὺς 
ἃς 4 « Ζ ἈΝ Ν .«“] 7 

πάνυ μωκροὺς ἥλωυνεν, ὁπότε ἡ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διω-- 
΄ ὮΝ Ν 7, Ν 7 ΄ ἃς 

τελέσῶι! ἡ ρος χιλον. Και δὴ τῖοτε στενοχωριως κι 
΄“ν ΞΖ “΄ ἐ Ψ 2 »" ε 

τηλοῦ φανέντος ταῖς ἁμάξωις δυσπορεύτου, ἐπέστη ὁ 
-“ δος »“᾿ ΠῚ 5 Ε ῇ 

Κῦρος σὺν τοῖς τπερὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ εὐδωιμονεστάτοις, 
ἄν," ᾿ ᾿ 

καὶ ἔταξε Γλοῦν καὶ Πίγρητω, λαβόντας τοῦ βαρβαρι- 
5 Ν νὰ 

Επεὶ δὲ εδό- 
᾿, »-“ν «“ » »“» ᾿» ν 

κοὺυν αὐτῶ σχολωίως «ποιεῖν, ὥσπερ ὀργή ἐκέλευσε τους 
[ Π 

8 κοῦ στρώτοῦ συνεκβιβάζεινν τὰς ἁμάξας. 

{οηἱ. Ἡδέϊνγοῆϊο ὄνος εἢ ὃ ἀνώπερος Δ 1Ξ 

ϑὸς ποῦ μύλου. ϑὲὶς εἰίδηι δ ϊάα5 Γα Ὁ 
ν. Μύλη εἰ Ρῃοῖίυας ἴῃ [οχῖοὸ Μϑῖο. 
(οπίτα ει δάϊαβ ἴθ ΟΠὨτγεϊοσγηδίῃϊα 
δρυὰ Ῥῃοίαπλ ᾿ηξεγ τεσ ἰΔρ! 46 1, 
4αεηι ΚοπΊδηὶϊ γπηείατε ἀἰχαῦθ, ἱπίεγ- 
ΡῬτείδίαγ, τγεέϊε : οἱ Ἰαπὶ οἱἵτη δὰ 801]- 
ἄατα δὐϊπποπαῖϊς Κυποι. ὄνου λίϑον 
ἀλοῦντος τηδγηΐηϊς Ατηποίε!ε5. Ρτο- 
Ὀ]επι. ΧΧΧΥ. 3. 

ποιοῦντες) Αῤῥαναηίεε, ἠογηιαηίες. 
(Οειετατη παρὰ σὸν ποταμὸν εἰ ἴῃ Ε- 
ἴοῃ. 1 τῖ5 Θίερῃδηὶ, ἀυοῦυξ, 4005 
Τηᾶῖρο ΜΠΠοἱί, δπηοίανι, εἰ ἴπ 
Οὐεὶξ, 

6. Λυδίᾳ ἀγορᾷ} Τιατοῆετα5 δἀπιο- 
Τεῖ εχ Ἠεζοάοίο ἱ. 155. 157. ζγάος 
ἴη46 ἃ Ογτεὶ τηδ]ο 8 τετηροτίθυ5. 4αὶ 
605 ἴα ἀγπΊΟσ ρυνᾶῖοβ τεάαϊάεγαί 
110 6116ε5, τηετοδίατατη Ἐχεγοῦ δ εἴ 
ΟΔΌΡΟΠΑΙΙἃ ΠῚ. 

ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων] Μαυτείυ5 τ. 
1,.εξϊ. χν. τ6. ἀε]εγὶ νος νεῖρθα ἀλεύ- 
ρὼν ἢ, ααθὸ παῖα εξ ραΐαι ε ἀμθῖτα- 
τίοης 1ἰὈγαν, αἴτο πιοάο ἴῃ νεϊετγὶ [1- 
Ὅτο  Τοτὶρίαπη εἢδι. συ Μαυτεῖο 
επί ͵εῖκε, ηα] ρβεηογὶβ. αἰ απ α 
Ῥτοίίατα Ἰάστῃ [ας ογοά [0116 οὔξ πὸ- 

Βα, ησυοά «οὐαπ)αΐὶ ἴα, υὐ πιοάϊι5 
τηθηΐαγοα Βεγο ’πθηῆβ (Πα]διῖβ 30 
τά αἱ! σοηνεητοη 5 σοι, 

σίγλος} Ῥατιί, Οοάεχ σίγκλος ἀδῖ. 
Μαράτγοσα {οτρίυγαπα εχ ἢ. ἢ. τείας 
Ηείγοδιυβ, Γεὰ νᾶτῖε ἱπιεγροϊδίαβ, 

καπίϑη} Ἠείγοδίαβ σαρίτπατη ἔδοϊς 
ἄσατγαπι σον ]άγα} : δά ααδῖη πιαϊτα 
ἀπραίαηε Τπτεγργείεβ. Οοπίγα ΡοΪγ- 
ΘοΏ.5 ἵν. 3»).32. ἡ δὲ καπέτις ἐσσὶ χοῖνιξ 
᾿Αφστική. 

". Ἦν δὲ----οὗ:} [π᾿ ῃοσ νεῖθο (οἷο 
ΡοΟεῖθο εἰ ρτοίδιοἱ [ογὶρίογεβ, Γεὰ ἢὶ 
αυϊάεπ τη ἶο τατῖὰ5, ΠΡ] Υοτα ΠῈ- 
ταδγασι ρ]υταὶ! δ ητν' ΠΌΓΤΊΕΙΟ 
Ταηροῦδηι. Νοία (αηΐ ἔστιν οἱ, Αἰηαὶ, 
(ας ηαἱ. [τὰ ἢ. 1. ἦντττοῦς. Ηαι- 
οἰἰπίοη ροίαϊς ἰοοα ϑορῃοοὶ 5 Ττα- 
οἤπ. 529. Απβορῃ. Γγῆῆτγ, 1262. 
Ῥοτίοῃ. δάαϊάϊε Ευτὶρ. Ιοποῖὰ ττόδ. 
Οοηΐεγ Ναϊοκεη. δα Ηετγοάοιι ν. 12. 

σὰς ἁμάξας) Εαά. νεῖς. Οπεῖῇ, εἴ 
ΤῆδΙρο ϑίερῃ. σαῖς ἁμάξαις. Οείετατ 
ἴῃ Ουεο!ξ. νοσαὈ] απ υδΐᾳαδ {ρί γι τὰ τῇ 
Ἰεηθτῇ δάζογιρίατα Παθεί. 

8. σχολαίως) ἴτὰ οατῃ δίερῇ. πιᾶγ- 
80 ΝΊΠοΙ, δῆτα εταὶ σχολαίους, φυοά 
μαῦειὶ δἰίάτῃ ΟαΕ, 



ΤΙΒΕΒ 1. ΟΑΡ. ΚΥ͂. 39. 

5 ἃς ΄ Ν Τὶ ων ᾿ 

περὶ αὐτὸν Πέρσας τοὺς κρατίστους, συνεπίσπευσῶι τὼς 
ς 7 Υ] Ν ΄ ἣν ᾽ 7 ι 7 
ἁμάζας. Ἔνθα δὴ μέρος τι τῆς εὐταξίας ἡν ϑεάσα- 
9 ἐγυ Ἂς Ἂς “" 7 Ἀν “ 

σαι. ΡΆψαντες γῶρ τους στορῷυρους κῶώνθυς, σου 
"4 5] ς Χ "» «“ ὃς ". 

ἑκώστος ἔτυχεν ἑστήκως, ἰεντο, ὠσπερ ὧν δοάμοι τίς περὶ 
7 Ν 7 ἃς “Ὁ ᾿ 9) Ἔ 

γίκης, καὶ μώλω κατὼ τρῶνους γηλόφου, ἔχοντες τούτους 
᾿ς »" »“ ἂν» 7 Ε ὧν 

τε τοὺς τυολυτελεὶς χιτώνας, καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρί- 
ΝΝ 3, Αἶ ᾿ς ἌΧ Ν ͵ 

δὼς" ἔγιοι δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ τὸς τρωχήλοις, καὶ 
ἃ -“ 2 ΑΝ ᾿ ἙΝ τ ᾽ , 

ψέλλια τερὶ ταῖς χερσίν" εὐθὺς δὲ σὺν τούτοις εἰσπηδή-- 
δ ίνις Ν “ Ν ΝΠ ὐῷ ἐν ΄ 

σωντες εἰς τὸν τήλον, θᾶττον ἡ ὡς τις ὧν ὥετο, μετέω-- 
: ͵ Ἂς ε ν΄ 

ρους ἐξεκόμισαν τὰς μάζας. 
»Ὁ 7 »" Ἂς ΄ ᾿. 3 ͵ψ΄'΄ ε; 

Κῦρος σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδὸν, καὶ οὐ διατρίβων, ὅπου 
'ς "εῷ ““ἡ΄ὔτὩ΄ωῤ ΕΝ Α, Ε » εὖ Ε] Ά 

μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκώ ἢ τινὸς ὥλλου ἀνωγκαΐου ἐκωϑέ- 
. Χ ἊΝ » “ ᾽ 3 

ζτο" νομίζων, ὅσῳ μὲν ἂν ϑῶττον ἔλϑοι, τοσούτω ὠπάρω- 
πὰ ““ Ψ « Ἅ ν 

σκευωστοτέρω βωσιλέι μάχεσθαι, ὅσῳ δὲ σχολωιότε- 
͵7 Ψ » 7 ’ὔ 

ρον, τοσούτῳ πλέον βασιλέϊ συναγείρεσιϑ αι στρώτευμω. 
“ Ἂ»- τὰ Τὰ » ΄ Ν » ς ΄ 

Καὶ συνιδεῖν δὶ ἦν τῷ προσέχοντι τὸν γοὺν ἥ βασιλέως 
ἘΒΕΥ ᾿ ν 7 νΝ ἃ ᾿ 5 Νὰ δ 
εὑβχΊ]. αλήϑει μὲν χωρῶς κωι ἀνθρώπων ἰσχυρὼν ουσῶ» 

ο ᾿ ὦ “" εἶδον Ν 5: 7 Ἂς ΜΠ 

τοῖς δὲ μήκεσι τῶν ὁδῶν καὶ τῷ διεσπάσϑαι τὰς δυνά- 
ΟῚ Ἂς "52 ὡς ᾿ Ν ,ὔ ου 

μεὶς ἀσϑενὴς, εἴ τις διὼ ταχέων τὸν τοόλεμοον ποιοῖτο. 
ΝῊ δ “Ὁ » 7] “ῆ Ἧς ΄ » 7 

Περῶν δὲ τοὺ Ευῴρατου τοοτώμου κωτῶ τοὺς ἐρήμους 

συνεπισπευσαι) Ῥατγι, Ετοῃ. συνεσίι- 

σπεύσειν-τεστορφυρούς. ᾿ 
φούτους) ΪΝΝοΐα5. Π145 ΡαΓρΡαΓΕδΚ τὰ - 

πῖοαβ. Οοτηρατὰ Ογτορ. 1. 3, 2. νἱ- 
ἂν ἂ: 

σοῖς σρωχήλοις ---- περὶ ταῖς χερσίν") 

1τὰ πηᾶῦρο ϑῖερῃ. Ὑη]οΙ, Ῥατι, Ετοη. 
δαδεπῖ; νυΐρο εἴ τῷ σραχήλῳ---ἰσὶ 
σῶν χειρῶν. Ιῃ Ογτορ. 1]. ὁ. οἱ περὶ 
σωῖν χεροῖν οἵ περὶ σοὺς καρποὺς τῶν 

χειρῶν. Οεἴεγαπι ἴῃ Εάά, νεῖ. ῥτϑ- 
τοῦ (αῆαὶ. Οαε]Ὲ, Ρατγι, ε ψέλια. 

τς 9. σπεύδων] Οο(. Ρατ. Εἴοη, εἴ 
ταᾶτρο ΨΠΠοΙ, δἀάππί ὡς δῆτε σσεύ- 
δὼν. ἀδίποερϑ νομίζων ὧν, ὅσῳ μὲν ϑῶτ- 
σον ἔλϑοι,--- μάχεσθαι οαπὶ αγγεῆο 
ἴῃ ΜιίοεΙ!. Οτιτῖς. Ρ. 79. [ε44. [οτῖ- 
Ὀεπάστῃ σεηίαϊς Ῥοτίοθ. Ψαϊραίυτη 
ἀυίϊάεμλ μαχεῖσθαι ἀδθεῖαγ Βίορῃᾶ- 

ὩὯΟ ; Ἑαάά. επίπε νεΐεγος οασὺ (ε]Έ. 
μάχεσθαι ἄαπῖ, ᾿ἴθεγ Είοη. οιπὶ 
τηᾶγρίηθ ΨΠ]οΙ͂, συμμαχεῖσϑαι. ϑεὰ 
Ρατγιϊοσυ τη ἄν Χεπορῆοῃ πυπηεῖὶ 
οδαίᾳ {ταηήροία! ἴδ, αὐ Γϑορί ας. 410], 
νι ἀδῖαγ. ϑαθ)]εοὶς ἀπο πηὰ5 Βαί- 
ταᾶηη Ἐχαυρί πὶ Βεπηοῆ οηὶς ἴπ 
Μ|ιάϊαπα οᾶρ. 1.5. νῦν δέ μοι δοκεῖ κἂν 
ἀσέβειαν εἰ κωταγιγνώσκοι τις, τὰ προσ- 
ἥκοντα ποιεῖν, ΟΌΪ τοξὶα ογαίίο ροῆα- 
Ἰαθαΐ ἤυπο ογάἀϊποη καὶ εἴ τις ἀσέβειαν 
καταγιγνώσκοι, τὰ πρ. ἄν ποιεῖν. 

τοῖς δὲ μήκεσι)] 1ῖὰ πηᾶῦρο ϑίερῃ. 
ΜΊΠ]ΠοΙ, Ῥατ, Ετοη. ρῖο σῷ δὲ μήκει. 
Ἰ)εῖηςερ5 ἐσοιεῖσο ε( ἴῃ Ρατι, Πἰθ το. 

10. ποταμοῦ] ΔαάΙά] Ἔχ ᾿ἰΌτο Βγοάεὶς 
τηᾶτρίηθ ϑίερῃ. ΨΊ]ΟΙ, Ρατγ, Εἰοη. 
ΝΝοπιξη ὑτΌϊς Καρμάνδη {οτὶρία τα εἀϊ- 
ἀϊτ ϑιερμδηῦβ. Ψυϊράγοαλ ἰᾶπχεῖ 

Ὦ 4 

Τὸ δὲ σύμπαν, δῆλος ἦν9 



“9 ΕΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 
͵ ᾽ 7 

σταϑιμοὺς ἤν πόλις εὐδωίμων καὶ μεγάλη, ὄνομ δὲ 
» τ »» ν Ἂν 5 ῥπ- 

Χαρμάνδη" εκ ταύτης οἱ στρωτιωτῶν ἠγόρωιζον τῶ επιτή- 

δειω, σχεδίαις διωβαίνοντες ὧδε" Διφϑέρως, ἃς εἶχον 
Ὰ 2 , Ψ 2 ᾿ ,Ὰ ' 

σκεπάσματω, ἐπίμπλασαν χόρτου κούφου, εἰτῶ συνήγον 
5 τ ν»;ἢ « ἃν. .« 5 ἴα ν ΄- Ὑ ᾿ 

καὶ συνέσπων, ὡς μὴ ὠπτεσῶωι τῆς κωρᾷῷης τὸ υδωῤρ 
53 7 ν ΡΎν" ὙΉΡ., ͵7 “ ͵ 
ἐπὶ τούτων διέβωινον. καὶ ἐλώμίβωνον τὼ ἐπιτήδεια, οἶνόν 

9 »“ Ζ ΄ ἊΝ δι᾿ Δδὴ “Ἢ 7 

τε ἐκ τῆς βαλάνου πεποιήμενον τῆς ὠπτὸ τοὺ Φοίνικος, 
»Ὡ- 7 “ ᾿Ε ἢ 3 ἴω Ψ - 

καὶ σίτον μελίνης᾽ τοῦτό Ὑαρ ἥν ἐν τῇ χωρῶν πλείστον. 
ὔ ᾽ οο »" ΄--ὠΜ «ὧ( 

᾿Αμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε τοῦ Μένωνος 
»" »"ὦ “ ,ὔ « (πὶ 7] 

στρωτιωτῶν καὶ τῶν τοὺ Κλεώρχρυ, ὁ Κλεωρχος, κρινὼς 
9 »-᾿ Ν "“Σ“, Ἂ" δ Ἂ ο ς ᾽ Ν 

ἀδικεῖν τὸν τοῦ Μένωνος, τυληγὼς ενέβωλεν" ὁ δὶ ἐλϑὼν 
Ὗ Ἂς ς ἴεν Ζ 9) : 7 7 « 

ρος τὸ εὔὐυτου στρωτευμῶ, ἔλεγεν ὠκουσῶντες δι οἱ 

{οτρίαταπ ρτθίεγ Εἀά, νεῖ, πα εηΐ 
σε]. εἰ ἄὰο Βεριὶ Ρατι, ἴῃ σαοταπι 
ἐατηεη αἰΐετο εἢ Χαρμάνθϑη. ΤΟσα ΠῚ 
ΘΟΡΏΦΘηΕΙΙ ἀρροίαϊ Τὰ ρτα δα ἴεέϊ. 5, 
τοι {ιοσεῆηε {εοὰ}}5 ΡΟ σογ 5 
Ῥιαζῖνα Ταἰρισαῖαγ Μαπηοτὶ σεορτ. ν. 

Ῥ.329.. ᾿ 
στεγάσματα) Δαϊάας Ὁ νοῦ. κάρ- 

Φη ἴἴὰ Ἰαιάαι ἢ. 1]. διφϑϑέρας εἶχον σκε- 
πάσματα ἐμπίπλασαν ἅς. Θυξ νᾶ- 
τίφίὰβ ποη εἢ ρεγθεηάα, Ῥ]δῖο δηὶπὶ 
ἴῃ ῬοΪἸτοΟ οᾶρ. 22. σκεπάσματα εἴ 
στεγάσματα ἴα αἰπιίηραϊτ, αἰ ἀϊοαῖ : 
καὶ ποίνυν τὴν τῶν ὁλοσχίστων σκεσπώσ- 
μάτων ϑεραπείων δερματουργικὴν, καὶ 
τὰς τῶν στεγασμάτων, ὅσαι πε ἐν οἰκοδο- 
μικῇ καὶ ὅλῃ τεκτονικῇ καὶ ἐν ἄλλαις 

“έχναις ῥευμότων στεκτικαὶ γίγνονται, 

συμπάσας ἀφείλομεν. Μιάεῖατ Χεπο- 
Ῥῇοη μενα ἀϊσεγα νο] εξ, ἀ6 ααϊ- 
Ὅυ5 Οαίδιυ οηὰ5 δά ϑαείοηϊ! Οεϊαν. 
(80. 83. Ηδπο πιϑδη) ΟΡ᾿ ΟΠ ἘΠ 
σοηβγπιατε νιἀδῖαγ ἰοσὰβ. Λυγίδηϊ 11]. 
29. 8. ΟὉἹ οὔ ὑφ᾽ αἷς ἐσκήνουν οἱ σπρα- 
«ιῶσαι. ἀἴατια. ἰτΕΓΌ τη ἰ. 39 7. καὶ σὰς 
διφθέρας, ὑφ᾽ αἷς ἐσκήνουν, τῆς κάρφης 
-υληρώσας. ἴξίτυγ ποὴ ἀπὈϊίαν! σκε- 
σώσματα τεοΐρεΓα. 

συνέσπων) ϑυϊάᾷθ 1. ο. δάἀάϊ σὰς 
διφϑίρας. Λυτϊδηαβ ΑἸδΌ. ν. 9, 5. καὶ 
αἱ διφθέραι τῆς κώρφης ἐμπιπλάμεναι. 
Ἰζεῖ δᾶρ. 12», 4. ἐνταῦϑα ἐπληροῦντο 
τῆς νυκτὸς αἱ διφθέραι σῆς κώρφης---καὶ 

κατεῤῥάσποντο εἰς. ἀκρίβειαν. ϑεὰ ἰο- 

οὺς Αττδπὶ ΠΠ, 29» 8. τηδηϊ εἴδη 
Παρθι ἰπϊίατοπεα ΧΕΠΟΡρΠοητίβ : 
Ξυναγαγὼν τὰς διφϑέρας, ὑφ᾽ αἷς ἰσκή- 

νουν οἱ στρατιῶται, φορυτοῦ ἐμπλῆσαι 
ἐκέλευσεν ὡς ξηροτάτου, καὶ καταδῆσαί 
σε καὶ ξυῤῥώψαι ἀκριβῶς, τοῦ μὴ ἐσδύε- 
σϑαι ἐς αὐτὰς τοῦ ὕδατος" ἐμπλησϑεῖ- 
σαι δὲ καὶ ξυῤῥαφεῖσαι ἱκαναὶ ἐγένοντο 
διαβιβάσαι «σὸν στρατόν. Θυοά εἰ 
καταῤῥώπαειν Αὐτίαπο, συσπᾷν αἰχὶζ 
Χεηορῃοη. (εἴθ πὶ ἴῃ ΤΠΔΓΡΙΘ 
ϑίερῃ. ΨΊΠοΙ. εἰ ΠΌτο Ῥατγιῖ, εἱς κορυ- 
φῆς ρῖο κάρῴης. θὲ Ἰρίὰᾳ τα σοπηρᾶγα 
Οαίδυδ. δἀ δαείοπι! (βοΐ, ο. 57. 

ἐσὶ σούσων] ἙΕάά. νεῖζ. πεῖ. ἐσὶ 

σούτῳ ὨδΌεδης. Οὐπὶ ϑίερῃδηι ΕἘάὰὶ]- 
τος ἔδοϊς πλᾶῦρο ΨΊ]οΙ, 

σοῦ φοίνικος] Μαὶς Ῥατγίί, σῆς φοινί- 

κης. [6 νῖῃο ραϊπηεο Ὠιοίσοτγ ες ν. 
40. 4] τηοάαπι σοπδοίϊεπαϊ ἀοσεῖ, εἴ 
ΡΙΙΠ 5 χα. Ο. 4. 

σῖπον μελίνης] ΗΙἀγροοτγαίϊο καὶ σίτου 
καὶ μελίνης Ἰαυάαϊ εχ ἢ. ]. Μεϊϊπο- 
ΡΒαρὶ ἰρίταγ οταπΐ ΡΟΡΪ Π})}ὰ5 τὸ- 
Εἰοηἑ8. 

11. σῶν τοῦ Κλεάρχου] [τὰ Βτοάδοιις 
οὐτὴ ἰἰῦτο Ρασγι, (ουδὲ νοϊαϊσ. Απία 
Ζευπίαπιὶ θείας σῶν, αφυοά εἢ ἴῃ 
Οαε]ῇ, (εἀ 101 σοῦ οὐ! εἰ, 

σὸν τοῦ Μένωνος) Οὑτπῃ ΑἸάϊπα εἴ 

ΤῊ ΔΥΘΩ6 ΒΙΘΡἢ. σοὺς Δ Οοάεχ Ἀατγίϊ. 
Ὀιττεαῦπιαας (τ ρίατατη δηποίαν! τ τηᾶτ- 
8ο ΨΠ]ΙοΙ, Ὠείποερβ Ουοῖξ, ἐνέβαλλεν 
ἀαῖ, 



1ΒΕῈᾺ 1. ΟΑΡ. ν΄. 4“ι 
; ἃ » Ρ᾽ 3 “ο΄ » 

στράτιωται, εἐχωλέπωινον, καὶ ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τω 
Ψ "»" ,.ϑὃ ἐ ων ν᾽ ΕῚ Ν ᾽ 

Κλεάρχω. Τη δὶ οὐὑτη ἡἥμνέρο Κλεώρχς, ἐλθὼν ἐπὶ 1 
ἾΨ; ) »κμἍ »Ὃο ΕῚ "Ὁ ᾿ς 

τὴν διάβασιν τοῦ ποτώμου, καὶ εκεὶ κατασκεψάμενος 
Ν 3 “"ξκε » ͵7 Β᾿ νὰ, Ν 3 »“ τ αἾ "»“ἣ᾿ ω» 

τὴν ἀγορῶν, ὠφιππεύει ἐπὶ τήν αὑτοῦ σκήνην διὼ τοῦ Μέ- 
͵7ὕ ἣς 5» » αι δι »“ 

γνωνος στρωτεύμωτος σὺν ὀλίγοις τὸς τσερὶ φυτόν" (Κύρος 
᾿ ἘΠ " »᾽ 4 »" Ν ““ 

δ᾽ οὔπω ἧκεν, ὠλλ᾽ ἔτι τιροσήλαυνε) τῶν δὲ Μένωνος 
»"»“᾿ Ζ 7 ε ἊΨ Ν ᾽Ὰ 

στρωτιώτων ξύλα σχίζων τις, ὡς εἶδε τὸν Κλεωώρχον διοε- 
7 «“ ΩΣ 3 7] “ Ν Ε »“" 

λαύνοντω, Ἰησι τὴ ἀξίνη. καὶ οὗτος μὲν αὐτοῦ ἡμιαρτεν" 
57 Χ 7 Ὁ» ο 

ὥλλος δὲ λίϑω καὶ ἄλλος, εἴτω πολλοὶ, κρωυγής Ὑγενο- 
΄ ξ εἶ ᾿ ̓ » "ἢ « κα ’ὔ, 

μένης. ὋὉ δὲ καταφεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ στρατευμῶ, 18 
τ Ἀ ΔΝ-: ΄ » ἣ .“ Ν ἣ, ἃ 

καὶ εὐθὺς πωραγγέλλει εἰς τῷ ὁπλῶ καὶ τοὺς μὲν 
ε Ε ἢ 5» “ -»“Ὕ ᾿ς ΕῚ Ν ᾿ Ἶ 

ὁπλίτας ἐκέλευσεν αὐτοῦ μεέϊνωι, τὼς ὠσπίδως πρὸς τὼ 
΄ αν Χ Ν ὉΟΝ -“ ἣν 

γόνατα ϑέντως᾽" αὐτὸς δὲ, λωίβὼν τοὺς Θρῳκῶς καὶ τοὺς 
ε ΄ ον ΓΝ. » 7 ὮΝ 

ἱππέας, οἱ ἡσῶν αὐτῷ ἐν τῶ στρωτεύμωτι πλείους ἡ τετ- 
7 7 ΟῚ ξ »ῪῊῸ ον » ΕἸ 

ταρώκοντω, (τούτων δ᾽ οἱ τλέϊστοι Θρῶκες) ἤλαυνεν ἐπὶ 
τ ᾽» τ 5 7 3 Ὁ" ἐᾷ Ἂν λῆς 

τοὺς Μένωνος, ὥστε ἐκείνους ἐκπεπληχϑῶις καὶ αὐτὸν 
’΄Ἱ ᾽» ᾽ » ἜΝ. 4 ς Ἁ χά 

Μένωνω, καὶ τρέχειν επὶ τὼ ὅπλ. Οἱ δὲ καὶ ἐστώσαν 
9 » » Ψ Ὁ δὲ Π Ζ . ᾿ς 

ὠπόρουντες τῷ τρώγμωτι. ε Πρόζενος (ἔτυχε γὰρ τά 
.“ Ν 7 »“» « ὧν » ε »“ο 

ὕστερος τυροσίῶν, καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπ λιτωνῚ 
ΝΣ Ὰ 5 ἃ, “" 5 Ὁ» 57 9, Ν 

εὐθὺς οὖν εἰς τὸ μέσον ὠμῴοτερων ὥγων, ἔθετο τὼ ὅπλώω, 
ε δ. 65 

Ο δὲ ἐχω- 
“Ξ: “ » ἄνα τος «νὴ 7 “Ἢ 

λεπώινεν, ὁτί, αὐτου ολίγου δεήσαντος καταλευσϑήναι, 

᾿ ἐδεὶ, “Ὁ 7 Ν ο“, ο 

κῶὶ εἐθειτο του Κλεάρχου, μή ὅοιειν ταυτῶ. 

12. τὴν αὐτοῦ----αὐτόν] ἴτα Ἐαά4. νεῖ. 
οὐπὶ Ουε!ϊῇ. αὑτοῦ----αὑπὸν ἀδάϊς συ 
ϑίερῇαπο Ζευπε εἰ εἶκε. ἑαυτοῦ 
Ῥτίοτε ἰοοὸ ἄδὲ Ῥαγ. 

διελικύνονσα) ϑυϊάα5 ἴῃ ψεΓῦο ἵησι 
Ὠαῦεῖ εχ ἢ.]. προσιόντα, 

13. εἰς τὰ ὅπλα] ϑυϊάαβ ἴῃ παραγ- 
ψέλλονσας οχ Ὦ. ]. αὑτοῦ Ἰαυάαν!τ. 
Τηΐτα οἂρ. 8. {εξϊ. 3. εἰ ἀε δοάεπὶ: 
τοῖς τε ἄλλοις πᾶσ; παρήγγελλεν͵ ἐξο- 
πλίζεσϑθα, καὶ καϑίστασϑα, εἰς τὴν 
ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. 

ἱπσίας) Μαῖρο Ψ]οΙ, ἱσσεῖς δπ- 
ποία, Πεϊπάθ σεσσαρώκοντα Οπεῖ, 
Ῥοῆδεα Τυηιίηα μαθεὶ δὲ Θρᾶκας. ἴῃ 

Τοοὰη 8. 
ΟυΕεΪΕ. οἱ πλεῖστοι Δἀαίτατη ΕΠ ἃ τη8Πι 

γαυϊραίατα ΠΒαθεῖ εἰἰϊαπὶ 
τηᾶτρο Π]οΙ, 

ἕστασαν) (Ουεῖῇ, ἔστασωαν, ηυοὰ ἱπ 
οσγηδτη ἰερὶ εἰ πιὰ πὶ ἔστησαν, 486 Α]1- 
ὈΪ, ν. 6. ν. 4.12. εξ, τησίατιὶ νο]αϊε 
Ζεαπε. 

14. ὕσσερος) [τὰ σὰπῃ Είοη. ΟὉΕ]Ε, 
(εὰ Πῖς ἃ εἐουηήα τηᾶηὰ. Ψαΐρο ε 
ὕστερον. Ἰεϊηςερ5 ἴῃ Είοη. εἰ σσλὴν 
σῶν ὁπ λιτικῶν, 

ἔϑεσο τὰ ὅπλα] ἴ. 6. ΟΠ ΔΥΠῚΪ5 1 
αοὶς οσοπῆπεραϊς. 8:16 ᾿τεγὰπῇ εξ νἱ, 

ὅτι, αὐτοῦ ὀλίγου] ἴῃ Εάά, νει, αὐ- 
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πράως λέγοι τὸ αὐτοῦ πώϑος" ἐκέλευέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ 

15 μέσου ἐξίστωσϑαι. Ἔν τούτῳ δὲ, ἐπεὶ ἧκε Κυρορ καὶ 

ἐπύϑετο τὸ ταρᾶνγμω, εὐθὺς ἔλαβε τὼ παλτὰ εἰς τὰς 
χέῖρας, καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν ἥκεν ἐλαύνων 

τ6 εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει ὧδε" ““ Κλέαρχε καὶ Πρόζενε, καὶ 

οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες Ἕλληνες, οὐκ στε, ὁ τι ποιεῖτε. 

ἙΝ γάρ τινγώ ἀλλήλοις μάχην συνώψνετε, νομίζετε, ἐ εν τῆδὲ 

τῇ ἡμέρω ἐμέ τε κατωκεκόψεσθαι, καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ 
Ψ » ὦ 

εμου ὑστερον" 
»“»Ὕ ᾿ "»“ὦρο᾿ - τ Ύ 4 ἄ 

τ ακως γῶρ των ἡμέετεέβων ἐχόντων, σσῶντες 

κα ἮΝ ε- ἫΝ "ἀ ᾿ς ςὖν 5} ΜῈ 

οὗτοι, οὺς ὁρῶτε, βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσοντωι τῶν 
᾿ ὃς -»-᾿»ν 9 

17 ἀπρὰ, βασιλέι ὄντων. 
3 ΄ »“» « γ᾿ τ 

Ακούσως ταυτῷ ὁ Ἀλεββθὸν εν 

ἑαυτῷ ἐγένετο' καὶ παυσάμενοι ἀμφότεροι, κατὼ χώραν 

ἑδωωῳ τὼ ὅπλω. 

οΑ»»υ: 
᾿ ο. δ 32 « 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ προϊόντων, ἐφαίνετο ἴχνιω ἵππῶὼν καὶ 

σοὺ ἀρεῖ, τὴ πεῖ, ἃ τπᾶπηὰ ἱεου πα 
αἀάϊατῃη.. Ματῖρο Ψη]οΙ, δπποίδε 
αὐτοῦ ὅτι ὀλίγου. 

σὸ αὐτοῦ) Μαϊε δίεΡῃ. [εοὐηᾶ αὖ- 
«οὐ ἀεαϊτ, Ὠεϊηάε ἐκέλευσε ῬΑτΤΙ, 

15. ἐπεὶ ἦἡκ:] Ῥατι, εἰ Ετοη, ἐπήξι 
καὶ Κῦρος Βαῦεηῖ. 

τὰ παλτὰ] [τὰ τηᾶτρο 5ιερἢ. σα πὶ 
Ῥατ, εἰ ίοα, ΨΜυΐρο εἢ ὅσλα, ου- 
7ὰ5 νοσδῦα!! ἱπιεγργείασηεπία πὶ στὰ 
παλτὰ εἴπ ςεηεῦαι Ζεαπο. ϑεά οὔ- 
᾿ἰτὰ5 ετὰϊ νἱγ ἀοξζιβ, ρύθθοθα ὅσ'λον 
ηυϊά πε, ἃπάς ὁπλῖται ἀϊσαπίαγ, μοω- 
ζω νϊάε!σεῖ, Οοηῖτγα Ρεγίϑο δα τε 5 
ἄπο 14σα}ὰ ξεϊαθαηΐ, ΠδΙγαηΐα ΠΟΙ ΤῸ 
ἴῃ τ Οὐτορ, ἧς 2... νι 3.5, οεἱ “ποῦ 
ἱρίο ΠΌτο ἰηΐτα ΘΔ. ὃ, ἃ. ἘΠ :6 ογ- 
το : ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵα'πον τὰ παλτὼ εἰς 

χεῖρας ἔλαβε. ἊΌῚ τεξϊε (οάή. εἰς σῶς 
χεῖρας ὨΔΌΟΠΓ. 

χῶν σιστῶν] Τὰ Ἰἰετ ῬατΓ, οἱ ἄπο 
ἘερῚ 4 Τιαγοῆετο ἰπίρεξει. [Ιάδτ ἐχ 
Γοτρίατα Εἰοη. πισιῶν ἜΕβξοὶς ΔΌτεΙοἢ 
ἴῃ Αυξϊαγίο ὨΙ]ὰοΙ 4. Ρ. 363. ψυϊσα- 
ἴὰπὶ πλείστων ἰἴὰ σοτηϊρεδαῖὶ Μυτε- 
τα8, αὐ Ποτϊθεπάαπι σςξηΐετος σὺν τοῖς 

σλείσποις τῶν πσαρόντων. Ψετατῃ ἀε- 
αι ΗατοΠιηοα. ΟΕ, ᾿πέτα σἂρ. 8; 1. 
Πεἰπάς Ρῖο ὥδε ἴπ Ρατι!, εἰ ταδε. 

16. ἡμετέρων] Οαῇα]ῖο ὑμετέρων ἀε- 
ἀϊτ, ϑεααθῃβ πολεμιώτεροι ἴῃ Ταπεῖπα 
οὔ τὰ, ἴθ Οπο]ξ. δάάιάϊε τηᾶπὺς 
Γεσαπἄα, γεῖκε λομέες πιαρσὶς ῥεγίσι- 
ἰομ ἀητεγρτεϊδταγ. 

ἥμεῖν ἔσονται) ΑἸάϊηα ὑμῶν, τηᾶτρϑ 
ΨΊ ΠΟΙ, ἡμῶν. 

κατὼ χώραν ἔϑεντο] Οὐπὶ Ηατοπίη- 
Ιοηο πιᾶ]ε ἱπιεγργεταταγ Ζεαπα κατὰ 
σὴν οἰκείαν «ἀξιν, δὶς ᾿τεπὶ νεῖῆκε. 
Οοπίτα Ναϊοκεπαθσ δά Πεζγοάοεὶ ἱν. 
135. Οἱ εἴ πάγχυ κατὼ χώρην ἤλσπι- 
ζον τοὺς Πέρσας εἶναι, 1. 6. εἴ7ε “εἰ γ1α- 

πεῖς αὐ ἐφοάφι τς ἰοσο, εἰ Κυξεςγ 
δὰ Αὐδορῃ. ΡΙαῖ. 367. ἔογηγυ ατη 
θὸπα ἤπηί ἱπιεγργείδιὶ. ϑέσθω, φσὰὼ 
ὅπλα εἴ ἢ. 1. ἀεῤοπενε αγπια. 

ι. ἔχν,α)] 1ῖὰ Οοάεχ Ρατγὶ. οὰπε 
Ετοῃ. ὑτὸ ἔχνη. Εἴοπ. ργϑοῖεγεᾶ τσοδῶν 
ἵππων. Ματρὸ ΜΙ ΠΠοΙ. ἔχνεω ἃπηο- 
ταῖ. Μαυϊραῖαπι ἔχνη Παπιεγαπὶ ογᾶ- 
τοηῖὶς νἱτἰαϊ, ᾳαοὰ ρΡτοπαποίδπαο ει» 
(16. 
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κόπρος" εἰκάζετο δὲ εἶναι ὁ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. 

Οὗτοι προϊόντες ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσι- 

μὸν ἦν. ᾿Ορόντης δὲ, Πέρσης ἀνὴρ, γένει τε προσήκων 

βασιλεῖ, καὶ τὰ πολεμικὼ λεγόμενος ἐν τόῖς ἀρίστοις 

Περσῶν, ἐπιβουλεύει Κύρῳ, καὶ πρόσϑεν πολεμήσας.᾽ 

Καταλλαγεὶς δὲ οὗτος Κύρῳ, εἶπεν, εἰ αὐτῷ δοίη ἱππέας 2 

χιλίους, ὅτι τοὺς προκατωκαίοντας ἱππέας ἡ κατωκαΐίνοι 

ἂν ἐνεδρεύσας, ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἕλοι, καὶ κωλύ- 

σειε τοῦ κωίειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν, ὥστε μήποτε δύ- 

νώσϑωι αὐτοὺς, ἰδόντως τὸ Κύρου στράτευμω, βασιλέι 

διωγγεέλωαι. Τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτω ἐδόκει ὠφές- 
λιμῶ εἶναι" καὶ ἐκέλευεν αὐτὸν λαμβάνειν μέρος παρ᾽ 

ἑκάστου τῶν ἡγεμόνων. 

Ὁ δὲ Ὀρόντης, νομίσας, ἑτοίμους αὐτῷ εἶναι τοὺς ἱπ- 3 
. ᾿ ς κ᾿ δ ἡ  δϑεῆν, ὦ " 

πέας, γράφει ἐπιστολὴν παρὼ βασιλέα, ὅτι ἥξοι ἔχων 

ἱππέας ὡς ἂν δύνηται πλείστους" ἀλλὰ φράσωι τοῖς 

ἑαυτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν, ὡς Φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. 

νην δ᾽ ἐν τῇ ἐπιστολῆ καὶ τῆς πρόσϑεν φιλίας ὑπομνή- 

μώτω καὶ πίστεως. Ταύτην τὴν ἐπιστολὴν δίδωσι πιστῷ 

ἀνδρὶ, ὡς ὥετο" ὁ δὲ λαβῶν, Κύρῳ δείκνυσιν. ᾿Ανωγνοὺς α 

δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος, συλλαμβάνει ᾿Ορόντην, καὶ συγκωλεῖ 

ὁ στίβος] Βτοάδοιιβ. ἰπ ΠἰΌτο νεΐεγα 3: 
στίφος τερετῖς [οτὶρίατα, ααοὰ Απιᾶ- 
1585: Ἃ5 σίούμε νοτῖϊτ, Ατῖα ΧεηορΠου- 

κατακαίΐνοι ἀν] 71απἴ. εἰ Ουεϊξ, 
κατακαοῖεν, ΑἸά. τηαῖρο ΝἸ]]οἱ. κασα- 
κάνοιεν, Οαἴα!. κατακαοῖ. 

ἴδτη Ῥοιΐας σσίφος σις ἰοτριατα πΊ [α- 
178, σεηίεῦαις Ζεαηθ. Ῥιϑίεγεα σαῖ- 
Φος Βεπεγε πραῖτο ἰδηϊαπι ἱτεαιιθηϊα- 
ἴατῃ τερετὶ. ὁ σσίβος ἀρετία Τὰπηὶ τ ε,1- 
εία 1ΠἰΠπ εααοταπι. σσίβοι ποδῶν {ὰπί 
ῖπ ον]: ΟΠοςρἢ. 203. υὐ δάξο 
Τοτῖρίαγα Εἴοη. ποη ἢϊ ἐρεγπεπάᾷ, 

᾿Ορόντης} ΑἸάϊπα οὐτὴ δῖερῃ. ἢ. ]. 
εἰ (εξ, 3. ἀαϊ ᾿Ορόντας. Νοβταμῃ εἶ 
ἴῃ 7 ὰ.ητ. (συε!, Ῥατγ. Ετοη. 

πολεμικὰ] ἘΠ Βιερῃαπὶ εἰ Μαγειὶ 
οοτγαέϊιο νυ ]σατὶβ πολέμια, ααοά το πὶ 
Ἰηΐγα 111. 1, 43. οἷ ἴῃ Ἑαά. νεῖϊ. εἰ 
Οὐ. 

3. αὐτῷ---ὔξοι!)] ϑίερμαηας αὑτῷ-- 
ἥξει ξαϊάϊτ, 

ἀλλὰ φράσαι] ᾿σιίμν νεὶ ἑαγηεη Ἰπ- 
ἰεγργείδίαγσ Ηατο πίοη. σοπηράγε 8 
Απδπορῃδηϊς Να. 367. ἔπειτα δ᾽ ἐκέ- 
λευσ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ μυῤῥίνην λαβόντα τῶν 

ἄς. 
δείκνυσιν] Ματρο ϑῖἊερῃ, ΨΉΠοΙ, Ρὰ- 

τι, Εἴοη. δίδωσιν. 

4. ὃ Κῦρος] Αττὶσυϊαπὶ εχ ΟεϊΓ, 
δά]εοῖϊς Ζεῦπθ. εϊποερϑβ αὑτοῦ---ταὺ- 
σὸν οὐτὴ ϑ5ίερῃ. ἀεάϊε Ζεῦπε. Νο- 
ἤτγατη εἴ ἴῃ Εαά. νεῖ. Οσυεὶϊί, Ρὰ- 
ΤΊ, 
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4 ἃς 3 »“ Ἂς »" ὥς “τὺ ἢ Ν Ψνη ΝΥ ἈΝ 

εἰς τήν ὠὐτου σκήνην Περσων τοὺς ὠρίστους τῶν περὶ ὠὐὑτὸν 
ς ὃς »“» τὰ 7 Ἄψις ᾿ϑϑ με ε ζει, 
ἑπτώ" καὶ τοὺς τῶν “Ἑλλήνων στρωτήγους ἐκέλευεν σπλι- 

ΕΣ μ»“ 7 ἐδ ΝΡ τ Ν ἊςὝ 9 "“ 

τῶς ἀγαγεῖν, τούτους δὲ ϑέσϑωι τὼ ὅπλα τερι τήν αὐτου 
΄ « ᾿ » ᾽ 5 7 « 

σκηνήν. Οἱ δὲ ταῦτω ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισχι- 
ε ΄ ᾿ 3, 7 

βλίους ὁπλίτας. Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκώλεσε 
᾽ὴ «“ 3.3 νὼ αν “, » δὴ) 

σύμβουλον, ὅς γε καὶ αὐτῷ καὶ τοῖς ὥλλοις ἐδόκει προ- 
δι ἥ »ο οὗ ΝΥ “83 

τιμηϑήναι μάλιστω τῶν Ἕ λλήνων. Ἔπεὶ δ ἐξῆλθεν, 
ΕἸ ῳ »“» 7 - οἱ “Ψ Α4 Γὰ «ε ΕΣ Μω Η͂ 

ἐξήγγειλε τοῖς φίλοις τήν Κρίσιν του Ορόντου, ὡς εΎΕνετο 
9 τὸς 5 5. Γῇ "] ς ο “7 “, Ζ 

οὐ γαρ ὠπόρῤῥητον ἥν. ἘΕφη δὲ, Κυρον ἄρχεῖν του λόγου 

ὧδε" 
Ἃ ε »" 57 7 εἶ ἿΝ ς- Ὁ 

6 ““ Παρεκώλεσω ὑμῶς, ἄνδρες Φίλοι, ὅπως σὺν ὑμῶν βου- 
Ὰ «“ ζΖ ͵ 5 Ν ΄-Ἔ ἄτα, ὁ Ν ΄“Ὥ ᾽ 

λευομενος, ὁ τι δικαιόν ἐστι καὶ πρὸς Θεῶν καὶ σρος ὧν- 
» ο-“ , Ἀν 7 Ἵἢ ιωπον 

ϑρώπων, τουτὸ πράξω περὶ Ορόντου τουτου. Τουτον 
ἈΝ Ὄν λῶν χὰ δι ςΐιῈ Χ 5) Ἐν » “' 

γῶρ πρῶτον μεν ὁ ἐμὸς πωτῆρ ἔδωκεν ὑπήκοον ἐμοὶ εἰνώι. 
ς 9) ΟΥ̓ΔῸΝ Ἐΐπ ἣν γᾷς- -» 2 - 

Ἐπεὶ δὲ τωχϑεὲς, ὡς ἔφη αὐτὸς, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ 
"κ᾿ » " 9 Ν 9} ἊΣ » Σ 7 δι ᾽ Ψ 

ουτὸς ἐπολεμήσεν ἐμοι, ἐχὼν τήν ἐν Σώρθεσιν ὠκροόπολιν, 
4 κ᾿ 95 ἋἍ δ ν Ὁ» ἧς ζΖ “ ΄ 7 

κῶϊ εγὼ αὐτὸν προσπολέμων ἑποίησώ, ὥστε δόξζωι τούτω, 
»“- Ν » ᾿ Ρ 7 Ἂν 5» 

τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύσασϑωι, καὶ δεζιὼν ἔλαβον 
9) ἿΣ Ἂν 35) 47 ΡΥ ὥζ ΕΣ .« 

7 καὶ ἔδωκω. Μετὼ ταῦτα," ἔφη, ““ ὦ ᾿Ορόντω, ἐστιν, ὃ τι 
9 33 .ἐ νὰ ὁ .“ὕἢ 7 Ἢ ς »“ 

σε ἠδίκησα; Ὁ δὲ ὠπεκρίνωτο, ὅτι ου. [Ι]ώλιὶν ὁ Κυρος 
ΒΕ εὐ ος 2 » .“ ᾿- ϑἰ Ν ς »ὝὋΆ ΝΥ 

ἡρωτῶ Οὐυκοὺν ὑστερον, ὡς αὑτὸς σὺ ομολογείς, οὐδὲν 
εἰν ἃ Ξ μο 5 Ρ 5 ᾽ Ἂς -“ 

υπ ἐμου ἀδικούμενος, ὠὡποστὰς εἰς Μυσοὺς, κακῶς 
» 7 Ν ΦΥὼνΝ Ψ»; ε 5 Δ, 35 77) φῶ ν ΄ 

ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώρων, ὅ τι ἐδύνω ; ἜΦη ὁ Ορόντης. 
ΤΣ ΝΣ ἣν ς -» Ἔπαν ον εν ἢ δ ΕΞ 

““Οὐκδν," εφη ὁ Κυρος, ““ὁπότ αὖ ἔγνως τήν σεωυτδ δύνα.- 

ἐκέλευεν] Ἐαά. νειί. ἐκέλευον, τεξὶς 
(αἴ. 

5. ὅς ψὲ] τὰ οὰπὶ ΑἸάϊηα ϑίερῃδ- 
ΠῸΝ : ὡς Ταηίηθθ, (υε!ῇ. Ατηδίρϊ 
τενοοανῖς Ζευπε, είποερβ. ἐσήγ- 
γειλε ἀαῖ Εῖοη. Ῥοῖδα ᾿Ορόντα Ους!, 

αι πιᾶπὰ {εσυπάδ (στ ρίατη πάθει. 
6. ἸΠαρεκάλεσα]} )ὰπῖ. ΟΕ], πάρα- 

καλίσω. ϑεαμαη5 δίκαιόν ἐστι 6Χχ Τηδτ- 
δῖπο δίερῃ. ΜΠ ]οΙ, Ῥατ, Εἴοπ, ἀεὶ 
[0] δικαιότατον, Ἰδτὶα βουλόμενος ἀδί 

σηδῖξο ὙΠ]οἱ, 

ταχϑεὶς} ΤιΑτοετὶ κελευσθεὶς πχοτῖ- 
ἴο τεραάϊαι Ζειπηα σοτηρᾶτγαϊο ἵν. ὅ, 
29 7 4.) τὸς 

οὗσος] ὰπίϊπα εἰ Ουεῖ. 8 ἴδο. 
ΤΩΔΠῸ ὄντος ὨδὈεῖ. 

,. οὐδὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ} ΤιΑτοπετὶ σοηΐθ- 
ξζαταπι ἴῃ ἰοσασπα να] αι! οὐδὲ τεσερὶ 
οὐπὶ ΝΥ εἰκῖο. 

αὖ ἔγνως) Βτοάξου5 νἱτὰτὰ Ἰοοὶ 
Δρῃοίοεηβ ἀνέγνως (ΟΥἹὲ νοϊαϊς ; οααΐ- 
ἄεπι ἀπέγνως γεταπι ραΐο. 
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μεν, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος βωμὸν, μεταμέλειν τέ 
9} 3. ἮΝ ι 7 3} φᾷ 

σοι ἔφησϑα, καὶ πείσας ἐμὲ, σιστὼ πάλιν ἔδωκάς μοι, 

καὶ ἔλαβες τταρ᾽ ἐμοῦ; Καὶ ταῦϑ᾽ ὡμολόγει ὁ ̓ Ορόντης. 
ΗΓ ὃν ὁ ς “ 3 ἐν λὲν» -“ “ ᾿ς 

““ζώυν, ἔφη Ο Κυρος, «ἐ ἀδικη εἰς ὑπ ἐμου, νυν τὸ τρίτον 8 
᾿ ΄ “5 ᾽ Νὴ “" 

ἐπιβουλεύων μοι φανερὸς γέγονας ;᾿ Εἰπόντος δὲ τοῦ 

Ορόντου, ὅτι οὐδὲν ἀδικηϑ εἰς, ἠρώτησεν ὃ Κῦρος αὐτόν" 
ς βω ΗΝ ΕΙΣ δ 42 Ψ 37 

“Ὁμολογεὶς ὅν, περὶ ἐμε ἄδικος εἴνωι; 

ἔφη ὁ Ὀρόντης. 

Ἦ γὰρ ἀνάγκη, 
3 7 ἔν δίῳ, ε »“» 3 

Εκ τούτου σώλιν ἠρώτησεν ὁ Κυρος, “" ἔτι 
Ψ ΕΝ ὡ Ὁ. .4 Ὃ"»"ἤἥ ΠῚ ἴων ΄ ΕῚ 

οὖν ἂν γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελῷωῳ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ καὶ Φί- 
ΓᾺ ΕῚ 

λος καὶ τοιστός ;ἢ 
ς Ν 5 7 .« 2. Ἂν 2 Ζ 

Ο δὲ ὠγΓεΧρίνγῶτο, 0ΤΙ, οὐδ᾽, εἰ γενοί-- 
τ ἥ “» Υ Ἀ 3) Ν μῆν, ὦ Κυύρε, σοὶ γ᾽ ἂν ἔτι οτε δόξαιμι. 

Πρὺς ταῦτω ὃ δδμα εἶπε τοῖς τααροὺσὶν' (Ὁ μὲν ἀνήρ ρ 

τοιουτώ μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει" ὑμῶν δὲ σὺ 

πρῶτος, δ Κλέαρχε, ἀπόφηνοι γνώμην, ὁ τί σοι δοκεῖ." 

Κλέαρχος δὲ εἶπε τάδε" ““ ΣΣυμβουλεύω ἐγὼ, τὸν ἄνδοω 
" ᾽ Ν -“ « Υ ς 3 ΄ 

Τοῦτον ἐκστοδῶν ποιέεσθαι ως τὠχιστο" ὡς Κῆἤκετι δέοι 

»“" Ἑ “ ἝΝ 3 .: » 

τουτον φυλάττεσθαι, ὠλλὼ σχολὴ εἴη ἡμῖν, τὸ κατὼ 
“ “ ἃς. ᾽ ὃς 7 ΄ ΄Σ ΚΣ) 

τοῦτον εἰνωι, τοὺς ἐσελοντὰς Φίλους τούτους εὖ σοιεῖν. 
ά ἘΜ τς ΄ 2} ἮῪΝ 7 ξ 

Ταύτη δὲ τὴ γνωμή εφη καὶ τοὺς ἄλλους προσϑέσϑαι. το 
Ν -» 7, ᾿ δέω, αὶ ν 

Μετῶ ταυτῶ, κελεύοντος Κύρου, ἐλάββοντο τῆς ζώνης τὸν 

᾿Αρσέμιδο:} Ἐρλοξηανμ Ἰπτεγρτεΐδη- 
ἴὰτ ῥτρεεαηῖε ΗἩαςΟΠΙΠΙΌΠΟ. 

ὠεταμέλειν σί σοι] 1ἴὰ ΡῬατιί. Εἴοῃ. 
Ἐδριὰς Β. Ληῖε Ζευηϊυτη εταῖ: με- 
«αμεμέλησαί σοι: Οαῇα]ῖο μεταμεμέ- 
λησϑαί σοι ἀεάϊῖ, μεσαμεμελῆσθαί σοι 
τεξλϊ5 (ΟτΪ νοϊαθγαηῖ ϑιῖθρῃΔη08; 
ΜΜυτεία5, Ιδοπο]. αᾶπιὶ {οτὶρταγὰπιὶ 
Ῥοάτοπηα πα τεσερῖτ Ηυτοξϊβίοη. 

᾿ασ'αρ᾿ ἐμοῦ) (ε]. ὑπ᾿ ἐμοῦ ὨᾶθεΙ, 
8, ἄδικος εἶναι} Μᾶατρο ΘΊΈΡΗ. γι- 

Ἰοιῖ, ῬατγιΓ, Εἴοη. γεγενῆσθαι. 
9. ἀπόφηνα!) Μαὶε Εάἀά. νεῖϊ, ἀσό- 

φηνς: ΠαΌεηϊ, 
δέοι---- εἴ} Οαε]ῇ. σοῦσον δέοι, Θτερἢ. 

φοπγϊοίεραι δεῆσον αὐ δέῃ. ϑεααθη8 
εἴη οοη͵]εξζυτεα ΒιερΏδηὶ ἀεθεῖατγ, 
΄αᾶτη σοηβιητηᾶτὶ [οτρίατγα Ετοη. δὶ 
ἴςτιρῖαπι ἦν εχῖαῖ, οατὰ ΗατοὨΙηἴο πο 
φοηίοθαῖ Ζευπε, γυΐξο αηὶπὶ ἄἀεε- 

Γαῖ νοτθατα. Βαϊ πιᾶππαβ ᾿ς οπὸ πη 
Εϊοη. εχ ἢ οτἴαπιὶ ρυϊαθαῖ, δίηας 
Ὠϊπο δἰ ΠῈ 'δέῃ (οὐ θεηπὶ σεηίεθαῖ ς 
[εὰ ἴτὰ οταῖῖο βετγεῖ ΓΔ Ρ15 εἰἰᾶΠὶ ἡρρ δε, 
φωνος, ηποά Ρτοπαηοίδηάο σχολὴ ἡ 
ἡμῖν ἔλοι!ε ΓΤ πτἰε5. Οαπὶ Βυαϊέπιδηπο 
ἴδπηεῃ (εητ]εηΐετ τερετὶ αοά, Ηοτ- 
τηαηηὰπιὶ ἴῃ Οδίεγν. Οττῖο, δὰ ἐἘΓ- 
ΟὮγ}. εἰ ΕατΙρΡ. Ρ. 21. 

τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι] δὶς ἰηΐγα 11ϊ. 
2, 32. πὸ νῦν εἶναι, ὙΠαυογα, ἵν. 48, 
πὸ ἐπ᾽ ἐμοὶ εἶναι. 

ἰϑελονσὸς:}) Ψαυϊραίατα ἐϑέλονσας, 
δὰ αυοὰ εἶνα, ἱπιε!!ρεῦας ἔτοποΪἂ- 
νἷὰ8, ἰὰ τησίανις ϑιερῃαπαβ Μυτϊα- 
ταίαθ ργθοειηίς Ατηδίϑο. ϑεαύεηφ. 
τούτους τᾶτρο ΨΊ]οΙ. ἴῃ σοῦσον τηῖδξ 

1ο. Μετὰ ταῦτα} Ματρο Υ]]]οΙ, ἔφη 
δάγαηρίε. 

ἐλάβεντο) Ῥατιί, εἴ Ἀςρίυς ἔλαβον, 
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Ψ .« 3 3 Ἁ ς 

Ὀρόντην ἐπὶ Θανάτῳ, ἅπαντες ἀναστάντες καὶ οἱ συγγέ-. 
»“᾿ . »ῳ» ον “ 7 ΕῚ Ν ᾿Ὶ 

γεὶς" εἰτῶ [δὲ] ἐζήγον αὐτὸν, οὶς τροσετάχ9η. Ἐπεὶ δὲ 
ὑπ 4..Ἀἡ «“ἷ ͵7 » Νν τ 

εἶδον αὐτὸν, Οἰ7τερ πρόσϑεν προσεκύνουν, κωὶ τότε προσε- 
͵7 ᾿ » « ΣΝ 2. ἤ 327 3 Ν 

11 κυνήσαν, κοωίπερ εἰδότες, ὁτι ἐπὶ “ανάτῳω ἀγοίτο. ἔσει 
3 ἈΝ ᾽ ἿΝ ὦ ἰδῶ 7 

δὲ εἰς τῆν ᾿Αρταπάτω σκήνην εἰσήχϑη, του τὠιστοτάτου 
“ 7 Ψ Ἂς -»Ὕ " »“» 3 ᾿, 

τῶν Κύρου σκηπτούχων, μετῶώ τῶυτῶ οὔτέ ζώντω Ορόντην, 
3 » εχ “ἢ ,δ 

οὔτε τεθνεῶτα οὐδὲς πώποτε εἶδεν, οὐδ᾽ ὅπως ἀπέθανεν 
5 9 Ψ “ΝᾺ ϑΖ Ἄ ΄' 2 

οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν" εἰκωζον δὶ ἄλλοι ἄλλως τὠζφος δὶ 
2 5 Ὃ.9 Ζ 

οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη. 

ΟσΑΡ, Υη. 
ΠῚ ΕῚ - “Ἢ Ψ 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ ἐξελαύνει διὼ τῆς Βαβυλωνίας στωϑ- 
ἘΝ “ ὕ ΄ ᾽ ἃ “ ͵, 
μοὺς τρεις παρασώγγῶς δώδεκα. Ἔν δὲ τῷ τρίτω. 

“" »"- 9 ΄ » » Ἄ ΄“»“» 

στωϑιμῷ Κυρος ἐξέτασιν στοιέτοωι τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν 
7 ΓἼ δὰ ΄ὕ Ν ᾿} » Σ » ΔΑ Ν 

βαρβάρων ἐν τῷ πεδίῳ περὶ μέσως γύκτως (ἐδόκει γῶρ, 
3 ὮΝ μ “ ν Ὡ ΄ ΄- “ τ, 

εἰς τὴν ἐπιουσῶν ἔξω ἥζειν βασιλέω σὺν τω στρατεύμωτι 
͵7 ἂν ἡοϑν, ἢ ᾿ς ἣ - δ “-“ ν» 

μωχουμενονῚ κωώϊ ἐκέλευε Κλεωρχν μεν τοὺ ἐξιοῦ κερως. 
« -“- ΄ “, ᾽ ͵7͵ 3. δὲ 

ἡγεῖσθαι, Μένωνω δὲ τὸν Θεττωλὸν τοῦ εὐωνύμου" αὐτὸς 
ΤΟΝ Φ ἃ “» ΄ ὌΨΙ “εἴ -“ 

Ὡ δὲ τοὺς ἑωυτοῦ διέτωττε. Μετὼ δὲ τήν ἐξέτασιν ὠμῶ τῆ 
σιν ὥ “- ΠΌΑ 35. ἃ ΟΥ̓ 7 ἐαυ" ῳ 

ἐπτοὐση ἡμέρον αὐτόμολοι ππωρὰ μεγώλου βασιλέως ἥκον-- 
ῇ ΄ 7 Ν "“ ΄ ΩΣ 

τες ὡπηγγέελλον Κύρῳ πέρι τής βασιλέως στρωτιος. 

τήατρο ὙΠΠοι. ἔλεγον. Ψαϊραίατη [Ὁ- 
Ἰασαπὶ οσδηΐίερας Ροτίοῃ, εἀ τεέϊε 
Ζευπα οσοτϊηραᾶταῖ Ὠιοάοτὶ χνὶϊ. 20. ὁ 
μὲν Δαρεῖος ἐπιλαβόμενος τῆς τοῦ Χα- 
ριδήμοου ζώνης κατὰ τὸν τῶν ΤΙερσῶν νό- 
(μον, παρέδωκε σοῖς ὑπηρέταις καὶ σπρησί- 

ταξεν ἀποκτεῖναι. δὰ ΄σετη ἰοσυπῃ 
ὙΥεἤειϊης ἰαάδι νεγῦα Νίοοϊαὶ Ὁ δ- 
τλδίοοηιϊ εχ Εἰχοογρτὶβ ν Αἰ θἤδη!5 Ὦξρο: 
εἰ μὴ τραρωδῷ Νάναρο; τὸν ἸΠαφσώνδην, 
λαβόμιϑνος τῆς ζώνης, ἄγειν αὐτπὸν ἐπὶ 
ϑανάτῳ. 

εἶτα [δὲ]] ϑεοϊαῇ δὲ, φυοά πχᾶῖρο 
ΨΜΊΠ]οΙ, οταϊτεῖς, εΐπάς οἷ ργὸ οἷς 
εἰ ἴῃ Εἀά, γεῖτ, σε! ἢ, Νότγατὰ εἰ ἴῃ 
(αἴ4]. Βίθρῃ, ταδερίης Ουεϊῇ, εἰ Ὑ1]- 
λοι, 

ἐἀσὶ ϑανάτῳ} Μᾶτγρο ϑιερᾷ, Ὑ1ΠοΙ, 

Ῥατ, Ετοη. ἐσὶ ϑάνασον : ἰὈ] 46 πὶ ἀδ- 
ἴηςερ5 εἷ ᾿Αστασάτον---εἰσηνέχϑη. πῃ 
Εϊοη. οἢ ᾿Αρμοασπετου. ᾿Αρσαβάτην 

Ῥετγίαπι πογηϊηδὲὶ ΟΥγορ. νἱϊϊ. 3.) 18. 
ΝΠ, 6, γ. Ῥοῆξα σεϑνηκότα τΤῆΔΙΡῸ 
ΨΈ]οΙ, 

11. ὅπως ἀσέϑανεν)] Βιοάδορυῃβ. 6χ 
ΗἩετγοάοτὶ ἰοοο νἱΐ. 114. Περσικὸν δὲ τὸ 
ζῶντας κατορύσσειν Ταϊρ᾽ σάϊατ νἱνὰ πὶ 
τετγὰ οὈταϊατα ἔξ ἴῃ Ἰρίο τεπίο- 
αἷο. 

1. ἐν σῷ τοεδίῳ] Ὠιοάοταβ χὶν. 22. 
ἀξ Ατίαχεγχε : ὡς δ᾽ εἰς τὸ Βαβυλώνιον 
ἧκε -σιςδίον, σ'αροὲ σὸν Εὐφράτην στρασο- 

πεδείαν ἐβάλεσο, διανοούμενος ἐν σαύτ'ᾳ 
καταλισεῖν τὴν ἀποσκευήν, 

διέσασαε] Ρατΐ, οἰ τηᾶτρο Ὑ ΠΟΙ, 
διέταξε, : ; ὶ 
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» ᾿ ΄ -ς 'ς Ἀ ᾽ν 

Κυρος δὲ, συγκοιλέσας τοὺς στρατήγους καὶ λοχαγους 
ΩΝ. ΄ 7 ͵“΄ Ω ΓΝ Ν ἕ 

των Ελλήνων, φυηρρυὐετᾳ τε, πὼς ὧν τήν πκώων σοί- 

ὄϊτο, καὶ αὐτὸς παρήνει ϑαῤῥύνων τοιάδε" Ξ ἐγ ἄνδρες 8 

Ἕλληνες, οὐκ ἀνδεώπων ἀπορῶν βαρβάρων συμμάχους 

ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων, ἃ ἀὠμείνονως καὶ κρείττους πολ- 
" ΣΥΝΕ ᾿ Ἕ “ ᾿α 

λῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο προσέλαβον. 
. δ ὦ 322) 57 ΟΕ 2 Ψ "π᾿ ΄ 

Ὅπως οὖν ἔσεσθε ὥνδρες ἄξιοι τῆς ἐλευθερίας, ἧς κεέκτη- 
ΑΜ κα ΠΩ 3 Χ ᾽ ) ὦ 5 ἌΕΥΣ 

σϑε, καὶ ὑπερ ἧς ὑμῶς ἐγω εὐδωιμονίζω. Εὖ γάρ ἰστε, 
ε “- ΕῚ Ζ ς 7 ἊΝ ἀρ πν ΟὟ ΠῚ ᾿ Ν 

οτι τήν ἐλευ ερίαν ελοιμῆν ὧν, ὥντι ὧν ἔχω σπῶντων Καὶ 
ϑ «“ Χ ΝΑ νάμι ΕΣ μετὰ 

ἄλλων πολλαπλασίων. Ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε, εἰς οἷον 
3 5 » 3 Ν « »"“" 3 λ Ἵ ἐᾷ Ὰ ΄- 

ἔρχεσιϑε ο"Ὑωνώ, εγὼω υὑμῶὼς εἰδὼς διδάξω. 1ὸ μὲν γῶρ 
,»“ ἢ » “5 ν᾿ δ ᾿ »" 

αλήϑος πολὺ, καὶ πολλή κραυγὴ επίωσιν" ὧν δὲ ταῦτω 
5.0 ἡ "7, 3 Ἧ ᾿" “ 

ἀνάσχησϑε, τἄλλω καὶ αἰσχύνεσαί μοι δοκῶ οἵους 
ε »" Ε΄ Ἄζ: 3 »“" Ζ' » 3 "ά 

ἥμων γνώσεσθε τοὺς ἐν τή χωρώ οντῶς ἀνθρώπους. 
ς ," δ" 5 Ὁ , Ν ΞΖ ΄ ᾽ "ἢ 

Ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων, καὶ εὐτόλμων γενομένων, [ἐγὼ 
« »" Ν Ἃ ΕΣ Ἂ Ἄ Ν -»“" ΕΩ 

ὑμῶν] τον μὲν οἴκωδε βουλόμενον ὠσπίενωι τοῖς οἰκοί ζ- 
͵ ΟῚ »“" - δ, ΠΟ Νἤ ΄ »Ἶ 

λωτὸν ποιήσω ἀπελϑθέιν᾽ πολλοὺς δὶ οἰμύαι ποιήσειν τῶ 
ἂν 2 ΡΥ ΌΡ 3 “Ὁ 3 2} : 

παρ ἐμοὶ ἐλέσϑωι ἀντὶ τῶν οἴκοι. 

τονοσανῖς. Ζουπό. ἃ. συνεβουλεύεσόδ “«ε} Τίὰ νυϊραΐατῃ 
συνεβούλευε τότε εχ σσαε!. Ρατι, Εἴοη. 
εἴ Ἐερίο Α. εἰ ἰἶὗτο 3. 1. ἴῃ τηᾶγρίης 
ψΊ Ποῖ, οοττεχὶς Ζειπε. 

αὐτὸς παρήνε!)] Ιἴὰ 7ᾳηΐ. ΠΊΔΙΘῸ 
Θιορῇ. Οπε]ῇ, Εἴοη. Ῥατγ, αὐτοὺς ΑἸ- 
ἀϊπᾶ, Θ᾽ ΡΏΔΠΙ ῥτῖογ εἴ ᾿εοποὶ. φυοά 
ἰτεγα πὴ ρτοῦανῖς εις. ἀν τσαρήνει 
ϑῖςρῃδηὶ ες, Ῥᾷ.]ο δηῖεα σποιεῖτο Πἃ- 
Ὀεῖ σαεὶξ, 

3. εὐδαιμονίξω) Ἰηΐτα 'χ. 29. ΟΥΤὰΞ 
αἀἰοϊταγ ΤἘγνὰ5 γαρὶβ. Απιξοξάξῃβ ὑσὲρ 
οὐλῖττῖς τπαῦρο ὙΊΠ]οΟΙ, αὐ ἰεααεη8 ἐγὼ 
Οεῖξ, 

᾿ τυολλασλασίων) [τὰ ϑιερῇ. εἰ σε]. 
οαπα τηϑρίης ΨΠ]ΠοΙ. παραπ'λησίων 
ἙΕαά, νεῖῖ. εἴ Ετοη. 

4. Ὅπως δὲ καὶ---οὑμᾶς εἰδὼς} Ἐκ 
ἰἴῦτο Ῥαγιί. εἰ Ετοη. δἀ]πηχὶ καὶ εἰ 
εἰδώς. Ῥοβετῖίας Παρεῖ οἰἰαπὶ τηᾶγρο 
Βιερῇ, οἵ ΨΊΠοΙ. 

᾿ Τὸ μὲν γὰρ] ΑἸάϊπα εἰ ϑίερῇ. γὰρ 
οτηϊταηῖ, αυρά ἐχ ]ηἴ. Ομ 6], ῬΑ, 

Πείηοερς ἐσιζσι 
Ἑάά, νεῖτ, (σε , Ροῖῖεα οἵους ἡμῖν ἀαῖ᾽ 
Ῥατι, Πἰδ τ. 

ἀνθρώπους) ΕΠ] ΌΕη89 ὠνδρῶν Ορροῃὶ 
οὰπὶ Πρηϊβοαίίοπα νιγίατῖς. νὶ τ} 5. τὰ - 
ἔϊε δάγηοηει Ηατοπίπίοη, Θοτηρᾶτγϑῃς 
ῬῃΠοῖτγαι Ν, Α. 1. 16. οὐκ ἀνδρώπων 
ἑαυτῷ δεῖν, ἀλλ᾽ ἀνδρῶν. (ειεγαπὶ ὅν- 

σὼν ΟὝΤΩ ΤἘ4αΘπτΙ γενομένων ΠΟ ὕεῆς 
οσοἶτα σδηίεῃβ εῖ κα στηυταγὶ υό]αἱῖ 
ἴῃ ὄντως, Αουίε! 

ἐγὼ ὑμῶν) Οταιϊϊοηδηη [σαῦταγη εἴ 
Ια οαῖὶ ἰθνϊραπάδτῃη σϑηΐξο ἰΐα, αἵ 
Ῥτθοθαηῖο ᾿ἰΌτο Ετοη. νεῦρα ἤεδο ἀε- 
Ἰεᾶσηα5, 488 ἰπῖεγὶπιὶ ἰδοϊπῇ. Ψδγιε- 
τλίοτη πάπα οαὐτῇ τη]. 4115. οταϊίε- 
τὰϊ ἃπηοίαγε Ζθαπε. 

ἑλέσθαι) [τὰ συ τὰ πιᾶγρίης ϑιςρἢ. 
ΨΊΠ]οΙ, Ῥαγ, Ετοη. [οἱσθοαπη αἱρή- 
σεσαι οοττεχὶ, ασαοὰ τηΐτγοῦ ταὰπῇὶ ἀἰὰ 
το] ει ᾿πιογργείεβ. [ηΐτγα ν. 7, 27. 
εἰ τοοιήσφυσιν ὑμᾷς τῶν λόγων μὴ ἀκοῦ- 
σα!, Ἵ 
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δ, Χ Ἢ ,ὕ ων Ν 
85 Ἔνταῦθϑα ΤΓαυλίτης πώρῶν, φυγὰς Σώμιος, πιστὸς δὰ 

΄ εἰ Ξ5 “ ΄ . -ςος 
Κύρῳ, εἰπε" ““ Καὶ μὴν; ω Κυρε, λέγουσί τινες, ὅτι πολλὰ 
ς »-ς“--»" ΄-ν ᾽ ὦ, “ »" Ψ δεν 

ὑπ σχνη γυν, διὼ τὸ ἐν τοιούτῳ εἰνωΐ! τοῦ κινδύνου σπροσιόν-- 
᾿ 5 2 ὍΝἬ 9 Ν ᾽ 

τος" ἂν δ᾽ εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνήσι9 αἱ σε" ἔνιοι δὲ, ““ οὐδ΄ 
5 »“» , ΩΝ 3 » . 

εἰ μεμνῷό τε καὶ βούλοιο, δύνωσϑωι ἂν ἀποδοῦνωι, ὅσω 
5. δῇ 

αὑπισχνῆ." ᾿Ακούσως ταῦτα ἔλεξεν ὃ Κῦρος" ““᾿Αλλ᾽ ἔστι 

μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἡ ἀρχὴ ἡ πατρῴω, πρὸς μὲν μεσημ- 

βρίαν, μέχρις οὗ 

ϑρωποι" πρὸς δὲ 

-“»Ἢ ΕΣ 7ὔ͵ 5. δ εδῦ ς,. ὦ 

διὰ παυμῶ ου δύνωνται οἰὯειν οἱ ἄν-- 

“7 ΄ «“ ὃν » ᾿ ἃς 

αρτον, βέχθις οτου διὰ χειμωνῶ τῶ 

ῳ, «Ἃ ΄ ͵7͵ ε 7 »"» ΕΙ 2 

δι ἐν μέσῳ τούτων ἅπαντω σατρωπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ 
ΕῚ »ΣἋτὋ᾽ Ν ΝΕ »" τὸ ε “᾿ “ὦ ᾿ς 

, ἀδελῷφοῦ φίλοι. Ἢν δ ἥμεις νικήσωμεν, ἡμῶς δεῖ τοὺς 
ς Τ, -“Μ "“ «“ ὕ» 

ἡμετέρους Φίλους τούτων ἐγκρατεῖς ποιήσωι. Ὥστε οὐ 
“-“ ΄ ὃς 2 " «“ ἊΨ δὰ δῇ ᾿ ἊΝ Ἷ 

τοῦτο δέδορκω, μὴ οὐκ ἔχω, ὅ τι δῶ ἑκώστῳ των Φίλων, 
ΕΝ 5 ΖΑ Ε Ἕ ͵Ν ᾽ "7 ς Ἂς “- Ἢ »“»Ὕ 

ὧν εὖ γένητωι, ὡλλώ μὴ οὐκ ἔχω ἱκωνοὺς, οἷς δῶ. Ὑμῶν 
Ἁ “Ὁ ὼ ΄ « Ἷ “ ἤ 3 

δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ χρυσουν δώσω." 
ς δὲ ων 2 7 2 ͵ Ἂ ν.. 9 Ρ, 

80 ὲ δὲ ταυτῶ ἀκούσαντες αὐτοί τε ἡσῶν πολὺ προδυμότε- 
»“ 357) ϑῳ͵,, Γ, λ 

ροι, καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγγελλον. ἘἙἰσήεσαν δὲ παρ 
μα ἐν ὃς “ ΡΝ νὰ ᾿ 
ὠυτὸν [ὦ τε στρατηγοὶ] καὶ τῶν ἄλλων Ἑ). λλήνων τίνες, 

5. Ταυλίτης) ΤὨαυογάϊάες νἱϊΐ. 8 6. 
ἹΜΜιηάατο ϑρατγίαπο ΤΙ ΠΑΡ Πεγη 5 ξυνέ- 
σεμρψε τυρεσβευτὴν τῶν παρ ἑαυτοῦ 
Γαυλείτην ὄνομα, Κᾶρα δίγλωσσον. 15 
Ῥοῖεα ἴῃ Ογχὶ ρατγῖθβ γᾶ |Π[ε νἱάε- 
ἴΌΓ. 

σοῦ κινδύνου ταροσιόντος5] Ψυ]ρδῖα Πα 
τοῦ κ. τοῦ προσιόντος ΕΣ (οά. Ῥατΐ, 
οοττοχὶ. Ἀστσυ]ὰς εηἰπὶ ἔεγηὶ ἢϊς 
ΏΟΠ Ροΐεταῖ, ἤθοο [οἰ]οεῖ νεῦῦᾶ 
Ὡοη οορυϊληάα ἔχης οτπὶ [1115 ἐν σοι- 
ούτῳ, [εἀ [Ὁ] καιρῷ ᾿πις]]Πσεπάατη. 

οὐ μεμνῆσϑαί σε) Ἀερεῖε λέφψουσι, 
Νόοη εἶ ἰρίτατ ορὰβ ροξ σε συτὰ Μϑ. 
Ῥατι. Ετοη. εἰ τηᾶγρῖπα ΨΊΠ]Ποἰἵ, φασὶν 
δάάειο, Εχ Ετοη, μερινῆσϑαΐ οἱ φασὶν 
δηποίανϊε ΗυτοΠΙ ηΐοη, 

μεμνῷ6) Νυϊσαϊαπη) μέμνοιό σοτιῖ- 
ξεπάυτῃ ραϊανὶ οχ αἱ ΧοΠπορποηῖςο, 
ἐς ᾳυο ἀϊέξϊατη δὰ Ογτορ. Ἰ. 6, 3. Ρ. 
58. [Ιπ Ρ]αϊοῃϊβ Άδρ. 1. Ρ. 134. εἢ 
Δάπυο μεμνῆτ᾽ ἄν, ἸΤλεϊποερβ ἐνδοῦναι 
Ῥῖο ἀποδοῦναι Ὠδθεὶ πηᾶγρο Υ Π]οἱΓ, 

6. ἡ τιασρῷκ]} Τιῃτίηα ἀἰτου! πὶ ἡ 

οτηΐπε : ἀείποερβ ϑίερμαπαβ πρὸς μὲν 
τὴν μεσημβρίαν εἀϊάϊτ, φαετη {εααϊταγ 
ψ εἶκε ; (δὰ δγιϊσαϊατη σὴν οπχϊ ἀπ΄ 
Εάαά4. νεῖ. οσατὰ Ομε]ῖ, εἰ Τεαυϊτὰς 
πρὸς δὲ ἄρκτον. 

μέχρις ὅπου) ϑεπῖῖο οαπὶ Βαζίπηγδη-, 
ὯΟ ὅπου [οτ]εηάατῃ εξ. 

). ἡμᾶς δεῖ) ἴἴὰ οὐτὰ ϑιερῆ. ἵεξο. 
Εαά. νεῖῖ. Λιιαίθο εἰ Οπε]ῇ. Ζεαπε : 
τε] Ια δ ἀηῖε Ζειπίαπαπι ὑμᾶς δεῖ Ὠᾶ- 
Ὀεραπῖ, αυοά ἴῃ Ουεὶῇ, τηᾶπὰβ {6ὲ- 
οὐυπάᾶ δαϊζοτίρῆηε. 

ἑκάστῳ] Βαά, νεῖ. συστῇ Οαεῖξ, 
οτηταπι, Ππἰπο ὑμῖν εὐἀϊάϊε Οαῇδ)ῖο, 
Ἑλλήνων ἑκάστῳ καὶ στέῷφ. ἀαὶ τηᾶῖρο 
ΜΠ ΠΟΙ. 

8. [οἷ τε σσρατηγοὶ] Μὶταπιὶ Ἰοοῖ 
᾿πιε]]εχῖς γε κε, πιεάε] απ ποη τα- 
Ρετῖ. (σδ] ἴοι πτεγργὸβ ΑὈ]αποουτὲ 
“Τ᾿ αἰ ον οη1} ἰγο θοῦ ἐπὶ ῥατγίϊομϊον νετιϊῖ, 
[ε4 δαάϊτα πὶ ἴῃ οταῖίοπα βτθεοᾶ ἴαὶε 
ΠἾΠ1] τερετϊασ, Ιριὰγ ἤθθο νεῖ 
ἀεϊεπάς ςεηΐςο : ἰπτετίπι (ςοϊαῇ, 



ΤΙΒΕᾺ 1. ΟΑΡ ΥἹΙ. 49 
»Ὁ ΄ὕ ᾿ 3 ε ἀξιοῦντες εἰδέναι, τί σφισιν ἔσται, ἐὰν κρατήσωσιν. Ὁ 

δὲ ἐμπιπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. Παρε-9 

χελεύοντο δ᾽ αὐτῷ πάντες, ὅσοιπερ διελέγοντο, μὴ μάχε- 

σϑαι, ἀλλ᾽ ὄπισϑεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. Ἔν δὲ τῷ 

. τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πῶς ἤρετο Κύρον' Οἴει γάρ 
ι, ὦ δύ, μωχέῖσϑαι τὸν ἀδελφόν ; - Νὴ Ἄρει ἔφη ὃ 

Ἰάνὰ εἴπερ γε Δαρείου καὶ Παρυσάτιδός ε ἐστι παῖς, καὶ 

ἐμὸς δὲ ἀδελφὸς, οὐκ ἀμωχεὶ ταῦτω ἐγὼ λήψομαι. 

Ἔνταῦϑα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίῳ ἀριϑιμὸς ἐγένετο τῶν μὲν 10 
ς ΄, 3 Ν 7 Ν 7 Ν Ν 
Ελλήνων ὥσπις μυρία καὶ τετρωκοσίω" πελτασταὶ δὲ 
δ ͵ Ν ἐν »ὝὟ ᾿ Ὰς, ν ͵ 

ἡσιχίλιοι καὶ τετρωκόσιοι" τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων 
Ἂ ᾽ ἀοον δ 7, 3 Ν »Ἑ ᾿ 

δέκω μυριάδες, καὶ ὡρμῶώτω δρεπανηφόρα ὠμῷὲὶ τὰ εἰ-- 
» Ν μὰ Ὅν εΥ ς Ν Ν ᾿, 

κοσι. Τῶν δὲ ἘΥΥΜΟΕ ἐλέγοντο εἰνωὶ εκῶτον κωὶ εἰ- Τὶ 

κοσι μυριάδες, καὶ ὥρμωτα δρεπανηφόρα διακόσια. 

ἔΑλλοι δὲ ἡ, ἡσων ἐξακινχάλιοι ἱππεις, ὧν ᾿Αρταγέρσης ἤρ-- 

χεν᾽ οὗτοι δὲ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως ᾿Ὑριείημένοι ἡσῶν. 

Τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἤσαν ἄρχοντες καὶ στρω- 12 

τηγοὶ καὶ ἡγεμόνες τέτταρες, τριώκοντω μυριάδων ἕκα--: 

στος, ᾿Αβροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβρύας, ᾿Αρβώκης. 

Τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μώχη ἐννενήκοντω μυριάδες, 

ἐμπιπλὰς} Ουεῖξ. ἐμσπιμετλὼς, 58]- 
ας εἰσσπιμσλὸς ἴῃ ἢ.ν. ἀ4ῖ. Νοῖετγ 
Ἡε]]επίο. νἱ. 1, 4. Ρ. 339. ἐκσλῆσαι 
τὰς γνώμας αὐτῶν. υΌϊ Βτοάδους ἐρ- 
«λῆσαι ταλ]εραὶ εχ Ποὺ ἰοοὸ [(οτγὶ- 
Ρίατη. [δ᾽άετη ϑεπιοεη!5 Ἰοσυ πὶ 
Δἀϊοηρῇ. 

9. μὴ μάχεσθαι) Ογτὶ τε[ροπία πῃ 
δάθεῖ ΡΙαἴάγομ 5 ΔΑτῖαχ. 8. Τί λέγεις. 
ὥ Κλίαρχε ; : σὺ κελεύεις με, τὸν βασι- 
λείας ὀρεγόμενον, ἀνάξιον εἶναι βασιλείας : 5 

ΟἸΕ ΓΟ ταϊίοπεβ ἐχροίαϊ! ΡΟ γε ημ 8 
11. ....Ψ 

καὶ ἐμὸς δὲ] Εχ .πγατρίπθ Βίθρῃ. 
ΨΠΠοΙ, εἰ Ῥατγί, δὲ αἀΐοιν!, ϑεαυθηβ 
ἐγὼ οὐγίτεῖς Ετοη. 

10. μυρία καὶ σετρακοσία)]) Οὐπὶ 
ΤΩΔ]ΟΓ Ὠυτηεγαβ ροΐτας ἢτ [αρτὰ 1. 2» 
9. οὐτῇ Ζειυπίο ἤδταῖϊς εἶκε, εο9, 
4υἱ δὰ ἱσχηρεάϊπηςηῖα ἔαετίης ταὶ! ξϊϊ 

ΟΔΡ. 10, 3. ἢϊσ ποπ πυτηεγατ!. ϑδεὰ 
ΠΌΠΊΘΓᾺΚΒ 116 Πα ροτίοσ ναἱ]ς ἀπδίας εξ 
Ρτορίεγ Πτογαπι ζογρίογατη ἀϊνεγῆς- 
ταΐετη : δἴψσιῃε Ὦοο ἴπ ἱρίο ἰΙοοο τηδγ: 
8ο ϑιθρῇ. ΨΠΠοῖ, εἴ Ῥαι, σεντακόσιοι 
ἀδηΐ ΡΓῸ τεσραπόσιοι. 

1... ἑκασὸν καὶ εἴκοσι] Οαπὶ Οἰεῆα 
σεττορώκοντα μυριάδας πυτηεταῖ Ρ]ὰ- 
τἄτο 5, εἴ οὐτὰ Ερμοτο ᾿ιιοάοσγυφ 
ΧΙν. 22. 

᾿Αρταγέρσης} ἴα εἰἴατη πηᾶγρὸ Ὑ1]}- 
Ἰοῖ[. σὰπὶ Ρ] αἴαγομο ποτηϊηᾶῖ: ᾿Αρτας- 
γέσης απϊπα, Ουεὶξ, ᾿Ανταγέρσης 
ΤΩΔΥΡΟ ϑιερΡὮ, εἰ Ῥατῖΐ. 

αὐτοῦ βασιλέως) ΨΥ εΙϊΚε αὐτοῦ τοῦ 
β. τχαὶϊεθαῖ. 

12. καὶ στρασηγοὶ καὶ ἡγεμόν:ς} 
Ηξος ἃ φ] οἥδίογε δοοεί!ηξ ποη ἀἰ]- 
τη 5 νετῖ εἰ σοη]εξζαγα ὙΥ εἸΚΊΙ. 

᾿Αβροκόμας} Μίαῖρο ϑίερῃ, ᾿Αχρονδω 

ΕῚ 



5ὃ ΕΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ. 

καὶ ἄρματα δρεπανηφόρα ἑκωτὸν καὶ πεντήκοντα ᾿Αβρὸ- , 

κόμως γὰᾷ ὑστέρησε τῆς μώχης ἡμέρας πέντε, ἐκ Φοινί- 

12 κῆς ἐλαύνων. Ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κεδ οἱ αὐτο- 

μολήσαντες, ἐκ τῶν εμαθμνηῳ παρὰ πω» βασιλέως 

πρὸ τῆς μώχης" Χοιὶ μετὼ τὴν μάχην, οἱ ὕστερον ἐλή- 

Ἐντεῦθεν δὰ 
»“-ὦὋ“ 3 Ἂ Ν “ 7 -“ 

Κυρος ἐξελαύνει σταΐϑμὸν ἐνώ παρασαγγῶς τρεῖς συντε- 

᾿αφϑησαν τῶν πολεμίων, ταὐτὼ ἤγγελλον. 

ἐῶ - 7 Ἂς Ν “-“ςε εβπᾷ Ν᾿: 

ταγμένω τω στρατεύματι πῶντι κωὶ τῷ Ἑλληνικῳ Καὶ 

τῷ βαρβαρικῷ" ὥετο γὼρ, ταὐτὴ τῇ ἡμέρῳ μαχέϊσθαι 
ν7 ἃς Ν ΄ Ἂς Ν Ὁ Υ , 

βασιλέα: κατὼ γὰρ μέσον τὸν σταϑ' μὸν τοῦτον τώφρος 
ἘΝ 5 - -“ Ὗ ᾿ εὐ 3 ΓᾺ 4 ΩΝ οἷ 

ἥν ὀρυκτὴ, βαϑέϊω, τὸ μὲν εὖρος ὀργυιαὶ πέντε, τὸ δὲ 

15 βάϑυς ὀργυιοὶ τρεῖς. Παρετέτατο δὲ ἡ τάφρος ἄνω διὰ 
"“ ἘΠ ΥΑ ὅν) ὅς 7 Ὺ ! ἽΕ ον ͵΄ ; 

τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασαγγῶς μέχρι του Μηδίας 
ὕω ὕ) δι αἷς « δ ͵ὔ 5. ῸΝΦἝ “» ἢ 

τείχους. Ἔνϑθω δὴ εἰσὶν αἱ ωρυχες, ὠπὸ του Τίγρητος 

ποτωμοῦ ῥέουσωι" εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν εὖρος πλε- 

“ριαΐαι, βαϑεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλόϊω πλεῖ εν αὐταῖς 

σιτωγωγώ εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφρώτην, διωλεί- 
Ὕ ΠΣ ΨΨΥ, ῃ ΄ δ Ἴ ᾿ 

σουσι δὲ ἑκώστη παρωσαγγήν, Ὑεῷυρωι δὲ ἔπεῖισιν. Ἦν 

μας, Τεβρύας, ἀεϊπάς σὰ πὶ ὑπο 
Ψ ΠΟΙ. ᾿Αρκάβης. Ἱπέτα νἱῖ. 8, 25. 
Μηδείας ᾽ Αρβάκας ἄρχων ἀϊοϊταγ. ΑἸο- 
ΤυΓ]Ὲ5 ϑυ!άθθ 1π νοο. Κονοσκογκὅ- 
λυρος ϑδγάδηΔΡΔ]] ἄἀσοεπὶ ᾿Αρβάκην 
ποιηϊηδῖ : ὁ δὲ ᾿Αρβάκης οὗχος καὶ τὴν 

βασιλείαν μεσέϑηκεν εἰς Μήδους. ῬΊατα 
ἀς ἐο Αγῦδος πᾶιγὰῖ )οἀοσγὰϑβ ἴϊ. 24. 

᾿ ἴεξαᾳ. 
ὑστέρησε] Αἴ ἔαρτα ἵν. 5, ἀϊοίϊταγ ε 

Ῥῃορηΐοῖα ΔὈΠΠῈ δά τερεῖη, εἰ {εξὶ. 
18. Ογη ἐχεγοϊτατῃ δητθροηε, (αἱ 
αἰ οτερδητίος αἱ ππεάεατηαγ, μα }1ὰ εἢ 
ςχοορίταίῖα δάῃας τάῖο. 

14. συντεταγμένῳ} [ἴὰ οὐτὰ ϑῖε- 
ῬΏδηΟ ᾿ἰδθγ 2. ἴῃ πιαύσιπα ΨΊ]ΠΟΙΓ, 
συντεταγμένοι Ταητηὶ, συντεσαγμένος 
ΑἸάϊηα, (αθα!. 1ἰθετ ᾿. 3. ἴῃ τπηᾶγρίης 
ΨΊΠοΥ, 

βαϑεῖα ] Ὧς αἰτταάϊηε εἰ Ἰδεϊτα πα 
᾿ αἸΠΠπίατη Ρ] αἴατοῆι, Ὠιοάοτι εἰ Χεο- 
“ΠΟΡΠΟητβ ααὶς Ὠοάϊΐε σοτηροπαῖ ὃ εἴ 
αυἱά ορέγθο ῬγΘΓ Τὴ ἢ 
25. Παρετέτατο) Οαβαΐϊ, παρετέσακ- 

σο ἀεάϊτ, ἀεϊπάθ Μηδίας : {εὰ Ἐάᾶδ. 
νετῖ, γεϊ ’'φαϑο Μειδίας οὐτα πε], Ὀς 
εοάἄδτ τῆυτο εἰ ᾿ηΐτγα 11, 4» 12- 

Τίγρητος] 114 οσὐπὶ πο], Γροποϊ. 

νεϊῆαπα, Ηαυτοδίπίοπιαηα. (Οεἴεγος 
Ἐπά. ουτπὰ Εἴοη. εἴ τηᾶτρῖπα. ΨΊΠοΙ, 
Πίγρητος ἀδῃῖ. ἤξος εαάεπὶ ἰἰΌτο- 
πατῇ (οτρίατοε νατιεῖᾶ5 εἰς 'π δος πο- 
τηῖπε ἂρ Ηετοάοτυτῃ εἴ Αττὶδ ΠΌΤ, 
ξἀτηαας Ἰατὴ οἰΐτα ἴῃ Οοάϊοϊδι5 τε- 
Ρετίδτῃ ἀπποίανιε Ευβδιπίας δὰ Πιῖο- 
ὨΥΠυτη, τηοηεπίς νεϊκιο. Οείο- 
Τὰ σϑηᾶϊὸς ποη εχ Τίρτιας πη Εα- 
ΡὨταϊοπΊ, “πὰ οοπίγα, ἀετγναῖος εἴς, 
ῬΓΘοῖεσ πυυ]ῖοβ Αἰ 105 ΠΣ Πρηϊῆσδξ 
Ατσταηὶ Απδθδῆϑβ νἱ]. 7. Ὁ] σοιῃρᾶτα 
᾿πιεγρτείεβ. 

ἰσχυρῶς ----τσλεῖ]} συπὶ Ἑάά. τεῖῖ. 

τυλεῖν Βαδετγεηῖ, Οδῆδ!ϊο ἰσχυρῶς ἴῃ 
ὥσεε εἴ τολεῖ ἴῃ τολεῖν τηυσῖαν. Μὰ- 
τεῖαβ ἰσχυρῶς ὡς τ ολεῖν Τοπ͵εοῖϊτ. 

Βισρῃδηὶ ἰοτρτατᾶτηα βγππδῖ τηᾶγθῸ 
ΨΊΠοΥ, αε!. Ἑτοη. Πεϊηςσερς σαρα- 
λεπουσι Ρο)ὰς Ετοη. δαθοι. , 

φ 



ΤΙΒΒᾺ 1. ΟΔΡ. ΥἹΙ. σι 
Ν » ΝΡ Ν ᾽ἅ ᾿' Γ, ἣν ΄ς -“ 

δὲ αρ αὐτὸν τὸν Ἑυφρωτῆν τσάροδος στενὴ μετωξὺ τοῦ 

ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου, ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὐρὸς. 
7 ἈΝ Ἁ Γ᾽ Ἂ Ἢ Ὁ Δ 3 Δ ἢ 

᾿ Ταύτην δὴ τὴν τάφρον βασιλεὺς μέγως ποιεῖ ἀντὶ ἐρύμω- 
᾽ “ ἢ ΓΔ 

τος, ἐπειδὴ αυνϑάνετωι Κυρον τπροσελαύνοντω. Ταύτην 16 
δὲ Ν ὔ ς Ἀν Ὦ μὲ " 'ς 
Ε τῆν πάροδον Κυρὸς τε κωὶ ἡ. στρατιο, παρήλϑε, καὶ 

ΕῚ »᾽ 3 [ω 7 Ν “ ζω π Δ ΕἸ 

ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρους Ταύτη μὲν οὖν τῇ ἡμέρω οὐκ 17 
᾿ ΄ ΄ς 3 Ἵ. 7 δι το δν 
εμωχέεσωτο βασιλεὺς, ὠὡλλ ὑποχωρούντων ᾧανερο ἡσῶν 

΄ ἂν «5 ΄ ᾿» ͵ 
καὶ ἵππὼν καὶ ἀνθρώπων ἰχνή πολλώ. 

τό, Ταύτην δὴ] Ηυτϊοιπίοπίαπα εἰ 
Ζευηπίαηα Ἑάϊτο δὲ Πα εηΐ : ῥγίοσ εἰ- 
ἴᾶτὰ σὰπὶ ΝΥ εἰΠκῖαπα ρᾶυϊο ρΡοῆ Πᾶ- 
θεῖ σαύτην δὲ τὴν τυώροδον. ΟὈΪ Ζευπε 
τιοπδὶ τά εὐδ ορεγαάγιι πὶ νὰ ΠῈ ἴῃ 
ΗἩ το! πίοηἶαπα. ΑἸτοτο ἰἀ ΠΊἘ ἢ ἰοοο 
γγει κατ {εααϊὶ ρ᾽δουϊς. (Οετεγα πα 
ἄε υἱὰ ὈΕ]ΠΙοὸ Ρεγίαγαπι 8 Ουγορθά. 
1ἰϊ.. 3). 26. οἱ μὲν οὖν ᾿Ασσύριοι καὶ οἱ σὺν 
«ὑτοῖς, ἐπειδὴ ἐγγὺς ἀλλήλων τὰ σαρα- 

φέύματα ἐγίγνετο, τάφρον τοεριεβάώλλον- 
σο᾽ ὅσπερ καὶ νῦν ἔτι στοιοῦσιν οἱ βάρβαροι 

βασιλεῖς" ὁπόσων στρατοπεδεύωνται, τά- 

ᾧρον τσεριβάλλονται εὐπετῶς διὰ σὴν πο- 

λυχειρίαν. Ταπι ΓΑ[ΙΟΠ 65 6].5 ταὶ εχ- 
Ῥοηϊτ, δάάεξης : σούτων δὴ ἕνεκα -τσάν- 
σῶν καὶ οἱ ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι τὰ ἐρύματα 
τοεριβάλλονται. καὶ ὥμα αὐτοῖς δοκεῖ τὴ 
ἐν ἐχυρῷ εἶναι καὶ ἐξουσίαν τσαρέχειν, 
ὅταν βούλωνται, μὴ μάχεσθαι. Ὧξςε 
[οῦα Ὁ Αττάχεγχα οδῇτγβ οἰγου πηάδια 
ῬΙυτΑτο 5 ο. 7. καὶ γὰρ τάφρον εὗρος 
ὀργνιὼν δέκα καὶ βάϑος ἴσον ἐπὶ σταδίους 
διὰ τοῦ τυεδίου σετρακοσίους ἐνέβαλε. καὶ 
ταύτης τε περιεῖδε σὸν Κῦρον ἐνχὸς τσαρ- 

τλθόντα καὶ Βαβυλῶνος αὐτῆς οὐ μο:- 

πρὰν γενόμενον. ΑἸΙτΕΓ Ὠοάοτα5 χὶν. 
22. ὡς δ᾽ εἰς τὸ Βαβυλώνιον ἧκε πτεδίον, 

πσαρὰ τὸν Εὐφράτην σαρωτοπεδείων ἐβά- 

λετο, διανοούμενος ἐν ταύτη καταλιπεῖν 

σὴν ἀποσκευήν.---ὀρύξας οὖν τάφρον τὸ 

μὲν τυλάτος τσοδῶν ἑξήκοντα, πὸ δὲ μῆ- 
πος τυοδῶν δέκα, τυεριέίϑηκε κύκλῳ τὼς 
συνωακολουϑούσας ἁρμαμάξας κωϑασπερεὶ 

τεῖχος" καταλιπὼν δ᾽ ἰν τῇ τσαρεμβολῇ 
σὴν ἀποσκευὴν καὶ τὴν ἀχρεῖον ἤχλον, 
ἐσὶ μὲν ταύτης ἱκανὴν φυλακὴν τσαρέ- 
στησεν" αὐτὸς δὲ τὴν δύναμιν εὔζωνον 

τυροωγαγὼν ἀπήνσα π«οῖς ποολεμίοις, 

Θυξ φρατιίπι. ἰδσυ ποία, 14 νἱτ] οἵα 
εἴς νἹάδεταπι [πἰειρτεῖεβ. - θη  Πατα 
ὩῸΓΠΕγΟΤα ΠΏ ἀϊνεγπίαςετη Ποή!Ε ἐτ 8 
Δ1οσὶβ πιο! ου 5 δα δι ἰεἰς νὶχ ἸἰοςὈϊι. 

Εχ Πὶς ραίεϊ, τάφρον δης ὀρυκτὴν 
ΡΙοῸ τετήροτε [Π{ὸ ΗΟ ἤδη Ὁ Ατία- 
ΧΟΙ͂ΧΟ δα οαἤτγὰ τηυπιεηάᾶ : ρϑίεί εἴς 
ἰὰ ΠῚ ΘΠΟΓΙΠβ ΕἸΤΟΓ Μᾶπηξτ ἴῃ σεο- 
Βταρϊὰ ν. Ρ. 330. Ὁ] ἰοσαπὶ Απι- 
Τηϊδηὶ οοὔηρᾶῖαῖ ΧΧΙν. 2. [5 δηϊτὰ 
φάφρον ἨὰΠπΟ ῬΓῸ οδηδ]ϊ Παῦυΐ ἀαέϊο 
εχ Ευρῆταία, 4005 διώρυχας νοσᾶτα 
Ι͂ο]εῖ. ψεῖθα εἸὺβ ὰπὶ Ὦξος : Ἄτσος 
άοη ψιὴς αἰοψει Καραὶ ποοὴ ἱνι "οἱ 
ἀορημοπςπ, Ζημαηάε; αἱε ΤΊΣ ες 
Οναὐεης λαϊε αὶ ογργία, 416 Βγεῖΐδ 5.3 
γιασῦ (εῖμον ᾿ἰγχαλίμηρ ἠκη!6 ΕΥ̓ 12 

Ρανααησει πη αἶό ἰ,αρηρο, βίος εγμὲ 
ὁμβίολ απ ἀϊε Μεαάιοὴε Μαμεν, μρά 
αὐαν Ὁοηα ει Βμῤἧήναϊ ἀμτο εἰγοη 20 
ΕῺΡ ὀνοιίεη ὀεφωεμισίοπ δέγιολ 1 αηάΐες 
φειγεσιγιί, 72)1ε|Ὁ Εηρε πεηνῇ ἐγ Ῥγία, 
ἄτη Ρααβ, μπᾶ τενμίελ! ρεπῦ γιολέ, 
ποίό ες αμυιίϊε ἀρργηιΐ, εἱη6 «εἶ 
πυειέον πογάπυομολ απ Ἐπράνγαϊ ρείε- 
ξεης δαί. Ῥοίιτεπηα ογαῖ!οη5. ρᾶγς 
ἀε Ῥυ}Π5 Ταρζὰ ν. 5. Πουηϊηδῖῖ5. ρ͵δη8 
εἰ αὖ ἢοσ ἤτὰ αἰίεπᾶ. Ὲ πΊθγΟ 
Μεάϊςο αἀϊσείαγ δὰ 11. 4. 12. Εττο- 
Τα τρεῖς Μαηπετί ᾿. 380. υηές 
Δρρᾶτεῖ, εὰπὶ νετῦβ Χεπορῃοηῖς 
σαύχην τὴν τάφρον βασιλεὺς ποιεῖ ἀντὶ 

ἐρύματος μεβῆπηε. ᾿ητεγργείδτατι ἀϊ- 
χιῆε: Ζευ ολοηι τἄρι (αἰεηηι Καπαὶ, τά- 
Φρος) ὠηὰ αεη βμῤῥἧγαι ῥεξαπα Μολ εἰπ 
Ζτυιοἠεηνγαμη «οὶ 20 ἔμ, ἀοΥ εἶδη 
Εἰηραηρ εγίαωῤίο, αὐὖεν παν Βεζοβίρμπ 
αἷες ἰαπάος αἰϊερίε, ποειΐ εν εἴη ΓεΙρπάῖ 
ἠεϊολ! αὐπχμδαἑίοηι σαν. Εὐδη ἀεξε- 
ϑέη ἀε ΠΠ Χεηορήον ἀϊείενι Βα 5 πυεῖ ον 
οὐόπ ΡἈγία. Ἑττογεπὶ ταροείτα τη οὐ- 
πλαϊαντ ΓΟ ρΙοἸοη θα 5 νάγ115, 4185 ΓΕ- 
{Ε]]εγα ορέγθα ὩΟΏ οἴδ, ΟΠ) ΕἸΓΟΓ Ρτὶν 

. ΤΏΔΓ 15 μϑίεδῖ. 
17. Ταύτῃ μὲν οὖν] Εἴοη. ταύτῃ μὲν 

δὲ ἀδι. 

ἘΕ 2 

Ἔνταύϑω Κὺ- 18 



δ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ. 

᾿ Ν Σ ', ΄ ΙΑ 

ρὸς, Σιλανὸν κωλέσως, τὸν ᾿Αμβρακιώτην μάντιν, ἔδω- 
ἘΝ εν, ἃς Ἔ “« δ τὴς δὲ ] ἜΝ ΎΝΝ, 

κεν αὐτῷ δαρεικοὺς τρισχιλίους, ὅτι τῇ ἐνδεκάτη ἀπ᾽ ἐκεί- 
»“» ς 7, ΜᾺ 3. ἶἑ 

γῆς τῆς ἡμέρας πρότερον “υόμενος, εἶπεν αὐτῷ, ὅτι βασι- 
ΝΣ τὰς ΄ ᾿ Ἂ Ἀν Ὁ αριι ἦϑ᾿ 
λεὺς οὐ μαχέται δέκα ἡμερῶν" Κυρος δὲ εἶπεν, Οὐκ 
27 ! ἴω] 5 ΥὙΒΕῚ 7)7 εὴ - ε ΨΚ ὰ ΡΨ 

ὥρω ἔτι μωχείτωι, εἰ μὴ εν ταύτωις Τωὶς ἡμέῤβωις μοχει- 
Ε' ΣῚ 2 95.χ ξ »“ ἊΨ ΨΩ ἣ 

τῶι ἐὼν δὲ ἀληϑεύσης, υπισχνουμῶι σοι δέκω τώλαντα. 
“ 2 } 3 - - ΄ 

Τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπ εὶ παρήλινον αἱ δέκω 
; ΓΝ , 5. ὦ “ ΄ Ὶ ᾽ ΄ Ἂς 

λθήμέρωι. ᾿Ἐπεὶ δι, ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς 
Ξ 3 Ψ »“, 

τὸ Κύρου στρώτευμιω διωβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς 
37 3 2} -“ Γ. .« ΔΝ, ΣᾺ 

ὠλλοις ὠνπεγνωκενοι τοὺ μάχεσθαι" ὥστε τή ὑστεραίο, 
»"» 5 ͵7 Ε ὧδ »“ -“ Ἂ ΄ δ᾽ αν τῶν 

20 Κυρος ἐπορεύετο ἡμελήμενος μώλλον. Τὴ δὲ τρίτη επί 
“ΝὙ ͵ ΧΩ Ζ »“ 7 

τε τοῦ ὠρμῶτος κωϑήμενος τὴν πορείαν ἐποιεῖτο, καὶ ὀλί- 
ι ᾽ 93) ΓΥ ΔΕΣ; δα ἀν δὲ Ἂς βιοσως ἃ ἃ ᾿ 

γους ἐν τάξει ἔχων πρὸ ὠυτου τὸ δὲ πολὺ αὐτῷ ἀνῶτε- 
᾽ 2 ὅδ ἘΠ »“ο ΄ 

ταραγ μένον ἐπορεύετο, καὶ τῶν ὅπλων τοὶς στρωτιώτωίς' 
᾿ ἄν κϑ. κα ΄. ὁ » : Ρ. 7) πων, 

σπολλώ ἐπι ὡμωξῶν Χῶι ὑποζυγίων ἤγετο. 

18. ᾿Αμβρακιώτην) [τ συτὴ Βίερἢ. 
ζηδτρο ΨΊ]οΙ. ᾿Αβρακιώτην Βαά. νεῖῖ, 

τρισχιλίους ΜΒ. Ῥατ. δισχιλίους. 
ΘΕσ]ΌΕη5. ϑυόμενος ΕΧ σοη]εξϊαγα ["6- 
ΟΠΟἷαν], φσυὰπὶ βγπηδὲ ταῦ Ἰοσα 5 ἴἢ- 
ἔτα ν. 6, τι8. Οδἱ εἰ ἄς εδάδχ τε: 
ὅτι τὰς δίκα ἠλήϑευσε ϑυόμενος Κύρῳ. 
Τεσορῖς οαπὶ Πυϊοῃὶπίοπο Ζευπδ. 
πουϑόμενος εηἴτὴ εἴ ἴῃ Βαά, Ουο], 
ἙΕίοη. τουϑομένῳ σοπηξεσεταῖ Ματεῖαυβ. 

εἰ μὴ] ἴάῦεγ Ῥαγί, Ετοῃ, εἰ ἐν σαύ- 
φαις οὗ μαχεῖτιιε ταῖς ἡμέραις. Ματξο 
ΨΠ]ΟΙ, εἰ οὐ ἐν ταύταις μαχεῖται ἡμέ- 
ας. 
δέκα σάλαντα)] Ἦδηπς ἰρίτατ Γὰπ|- 

τηατῃ οἴποϊαηε {τᾶ τα} }}}ὰ ἀδτσοτατη. 
19. Φοῦ. μάχεσμα!) Ψυϊραῖατη μα- 

χεῖσθαι σοιτεχὶ, Χοπόρῆοη Πε]ϊε- 
ὩΪΟΟΓΆΓΩ υἱΐ. 5» 7. τὸ κατὰ γῆς ττο- 
ρεύεσϑθαι ἀσεγνωκέναι Ὠδθεῖ, εὰ σοῦ 
ζοτ απ άαπὶ ν]ἀεῖατ, ὙΤΠαογάϊάε5 11]. 
ὃς. ὅπως ἀπόγνοια ἢ τοῦ ἀλλό τι ἢ κρα- 
φεῖν τῆς γῆς ἀἰχὶτ Ρτὸ οο, αυοα νυ]ρᾶ- 
τίας ἀϊσεγεῖωγ ὅσως ἀπογιγνώσκωσι τοῦ. 
ἸῬϊοηγῆαβ ἀπογνοὺς ἁπάσης ἰλπίδος 

Ὠδθει. Αττίδηυβ ΑΠΔΌ. Υ. 24.) 12. 
ὡς δ᾽ ἀπίγνω διώκειν «τοῦ τυρόξω τοὺς 

φεύγοντας. ΟἿ! ΔΟΙΠΠΠ λ ΠΔ ἐγαξ σοττῖς 
Βα σοῦ διώκειν, ἰῇ, παρεγας ΕΑΙΤΟΥ 
Οοαϊοῖὶς. σριεϊπι| ορεπὶ εχίρεξιαῇει, 
Ιάδθπι ἰᾶτηεθπ Αὐτγιάπαβ [ἰΪϊ. 29, 4. 
᾿Αλέξανδρος δὲ ὡς ἀπέγνω κατὰ τοόδας 

αἱρήσειν Δαρεῖον ὨδΌοῖ, αποά δά ἀξ- 
[εηἀεπάδτῃ νυ] αΐαπῃ οτὶρίαγαπη ἢ. ]. 
Ὡοη ναϊεῖ : εἰ ἐπὶπὶ ἀοίῥεγατε, σΟη- 
ττὰ ἴῃ Χεπορποηίε εἰ σογ ζεται αὐ,ι- 
ἐέγε αἰϊομγως τοὶ, ἘΠῚ δτίατῃ Ἰοοὺβ ἱ- 
5514. ᾿Αλέξανδρος σὴν μὲν τσόλιν ἀπέ- 
γνω ἑλεῖν ἄν. αὰϊ ατυτὶ Πρηϊοδίϊο- 
πεπὶ Πᾶδεῖ εἀπάθπι οὰπὶ ποίϊοηα {ε- 
ῥεγαπάϊ. - 

ἠμελημίνο:) ϑίερῃαπυβ ἡμελημένως 
εὐἀϊά!τ, ασαεπὶ {εααϊταγ ΨΥ  εκε, Ρ]μ-. 
[το 9 Ατίαχ. 7. καὶ σὸ μὲν τυρῶτον 
ἐξαίφνης καταφανεὶς ---- ποὺς τσολεμείους 
ἀσυντάκπους καὶ ἀνόπλους διὰ σὲ ϑα}- 

ῥεῖν καὶ καταφρονεῖν ὁδοιποροῦντας ἐξέ- 
πληξι καὶ συνεσάραξεν, ὥστε αὺν ϑορύβῳ 
καὶ βοὴ πολλῇ μόλις εἰς τάξιν καϑίσσα- 
σϑῶι σὸν Κῦρον. Ὕ 

20. ἐν τάξει] 11 Οφῇδ!ῖο εἴ τηδῦρὼ 
ΨΊΠΠοΙς, τάχει Ταητῖπα. ἀεΐποερϑ. ἀνα-- 
σεσραμ μένον δος ταᾶῖρο ϑίςρἢ. Υ)}- 
Ἰοί!, Ῥατγὶίς 



ΤΙΒΕΕ 1. ΟΑΡ, ΜΠ. 53 

ΟΑΡ, ΥΠ]|. 
» ν- ἡ . » ο Ὦ ͵ὕ ᾽ 

ΚΑΙ ἡδὰ τε ἥν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήϑουσων, καὶ πλησίον 
ὌΡκα τ ὰ 3, 3 , ς 
Ἦν ὁ στωϑιμὸὺς, ἔνθῳ ἔμελλε κατωλύσειν, ἡνίκω Πατα- 

5 ΄ » ΟῚ »ο“2.΄ »ἬἍ Ψ 

γύας, ἀνὴρ Πέρσης, τῶν ἀμφὶ Κυρον πίστων, προφαίνε- 
᾽ " « “ “ .) ὯΝ 

τῶι ἐλαύνων ἀνὼ κράτος ἱδοοῦντι τῷ ἵππω" καὶ εὐθὺς 

πᾶσιν, οἷς ἐνετύγχανεν, ἐβέω καὶ βωρβαωρικως καὶ Ἕλ- 
Ἂ - ; - ἸἾἼ “Μ ὡΣ 

ληνίκῶς, ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύματι πολλῷ προσέρ- 
«ς ᾽ 7 μὴν 7 ἮΝ 

χεέται, ὡς εἰς μωχήν πωρεσκευώσμενος. Ενϑα δὴ πο-2 
ὩἷὩπ ὙΠ} δ 5 ΝἾ 3.23 « ἡ 
λὺς τάραχος ἐγένετο" αὐτίκω γὰρ ἐδόκουν οἱ “Ἑλλήνες 

Καὶ 3 
“ἢ , δ Ἂς 4: “ἢ τ 7 

Κυρὸς τε καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ὠρμώτος τὸν ϑώρωκα 

ε ’ Χ 5 7] Ν 3 ρ». 

καὶ πάντες δὲ, ἀτώκτοις σφισιν ἐπιπεσέισϑαι. 

» “ ἐν 2 Ν οὐ ΄ς «“ Ν ΝἢΝ 5 ἊἜ 

ἐνέθυ, καὶ ἀναβὼς ἐπὶ τὸν ἵππον, τὼ παλτὼ εἰς τὰς 
»" Ε Ὁ 357 ρ. 7 » 

χειρῶς ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πῶσι παρήγγελλεν ἐξο- 
΄ ἢ ᾽ Ν ς “᾿ -Τ 

πλίζεσθωι, καὶ καϑίστωσθαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν ἕκω- 
γ] Ν ἊΝ - 

στον. Ἔνϑα δὴ σὺν πολλῇ σπουδὴ κωθίσταντο, Κλέ-4 
εἶ ὍΣ ., πον δ, " Σ Ν -ὦ ᾽ 7] 

ἀρχος μὲν τὼ δεξιὼ τοῦ κέρωτος ἔχων, πρὸς τῷ Εὐφράτη 
“ 35. Ὁ τ « ὃ. Ὁ. Ἂς » 

ποταμῷ, Πρόξενος δὲ ἐχόμενος" οἱ δ᾽ ἄλλοι μετὼ τοῦτον. 
ἊΝ Ν Ν ἂν ͵ὔ Ν Φ ἢ ΄ “" “-“2 

Μένων δὲ [καὶ τὸ στρώτευμω] τὸ εὐώνυμον κέρως εἶχε τοῦ 

Ι. καταλύσειν] Ματροὸ ΨΈ]οΙ. σὰ τὴ 
Ῥαυ. καταλύειν ΠαὈεῖ. 

Ππαταγύας]} ΡατίΓ, Πα σηγύας, Εἴοη. 
ἸΠαυτηγύας, Ψὰπτ. Ουε!ῇ, Παγύας, 
τηᾶγρο Ψη]Ποἰ, Παταγύας εἰ Πατάγ- 

δα: Ὠδθεῖ. 
᾿ φσισσῶ}) Μαῖροὸ ϑίερῃ. εὐ ΨΊ]οΙ, 
ουτὴῃ Ρατ, ἀαὶ σσισσός. θεϊποερς ἀνὰ 
χράτος ουτὰ τηδιρίης ϑῖερῃ. ΨΊΠ]οΙ. 
Ῥατιί, Ετοη. εἰ ϑυϊάα ἴῃ ἀνακράτος εἴ 
ἀγκράτος εὐἀϊάϊε Ζεῦπα ρτὸ νυϊραῖο 
απίεα κατὰ κρότος, ηυοά ἀγηδη εἴ 
τηΐγα {εξὶ. 10. 

σὺν στρωασεύματι] ῬΥεΡροΠιοπετη 
οτηϊταπε Εαά. νεῖ, σε]. δά! οὐ πὰ 
ϑίερῃαπο πηᾶῦρο ΨΊΠΠ]οΙ, ὉῚ ες εἰ- 
ἰάτη τυαρεσκευασμένος, ααοα ἴῃ Ἰοσα ΠΩ 
νυἱρατὶ τυαρασκευασμένος, τεοορὶς 8ϊ16- 

Ῥδημβ. 
2. καὶ τράντες δὲ] Λίασυῃς ΟΠΊΠε5 

ὑτηῃῖπο; εἰϑτη Ῥει, Οοτηρατγανὶς 

ἩΙΟΠΙ πη ἤτη]]ετη ἰοσαπὶ ΟΥτορ. ἱ, 
ὅδ, 2 ὰ 

3. Καὶ τυξέν σε--οἰκ]) Ῥατγιῖ, καὶ Κῦ- 

ρος καταπηδήσας ἀπὸ ποῦ ὥἄρματος. 
Ετοῃ. Κῦρός σε Πές. ἀδίησερϑ ἐνέδυσα 
Ετοη. Εααϊάδτη ἀπὸ τεσερὶ ἴῃ Ἰοσα πὶ 
ψΌΪΕΑΕ ἐκ. 

σὸν ἵππον) Βαά, νεῖ. σσπε]ῇ. ἃ ρτῖς- 
τη τῃδηὰ εἰ ϑυϊάὰβ ἴῃ ν. σττωαλτὰ 
ἀληΐ σῶν ἵασπων, τηᾶῖρο ὙΠΠ]ΠοΙ. σοῦ 
ἵσπου. 

εἰς τὰς χεῖρας) ΑτὐτοΌ] πὶ εχ Ῥατ, 
εἰ Ετοη. δά! 41ϊ. ϑυϊάας πῃ ν. παλτὰ 
Βαθει ἐπὶ τὰς χεῖρας. ΟΓ, οδρ. ν- (εξ, 
1»: 

τυαρήγγελλεν)] ΑἸάϊπα, Οαε]ξ, τσαρ- 
ἤγγέελεν. 

4. Μένων δὲ [καὶ σὸ στράτευμα] ]} 

Ἑάά, νεῖϊ. εἰ Οτο] ἢ. οπλϊτταπε καὶ, 
αυοά δἀάιάϊς ϑίθρῃαπας εἰ δαῦεῖ 
τηᾶτρο ΨΊ]οΙ. Ατηφὶάὰ5 Αηϊπηλάνν 

Ἐ5 



4 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΗΙ. 

δ᾽ Ἑλληνωκοῦ. Τοῦ δὲ βαρβαρικου ἱππεῖς μὲν Παῷφλα- 
Ψ ᾽ τ ἃς Ψ - ᾽ »" ἃ Σ » 

γόνες εἰς χιλίους τωρὰ Κλέαρχον ἑστωσῶν εν τῷ Θεζίω, 
Ἀν ἢ ἃς ͵͵ 2 λ ,Ψ 3 7 3 ὲ 

καὶ τὸ Ἑλληνικὸν πελταστικόν" ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ᾿Αρι- 
“" ε . Ἀν 428 ΚΖ τᾷ 

ὁ αἷός τε ὁ Κύρου ὕπαρχος καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν. Κυ-- 
Ν Ν, ἃ "“ 3 Ε ρου ἃ 4 δ δ ΄ 

ρος δὲ καὶ ἱππεὶῖς μετ᾽ αὐτοῦ πΑδαΝο: (κατὰ τὸ ῥεέριον,) 

ὡπιλισ μένοι ϑώραξι μὲν αὐτοὶ καὶ παραμηριδίοις καὶ 

κράνεσι πάντες, σλήν Κύρου. Κῦρος δὲ, ψιλὴν ἔχων 

τὴν κεφωλῆν, εἰς τὴν μώχην καθίστατο. [Λέγεται δὲ 

καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας ψιλαῖς τοῖς κεῷωλοίς εν τῷ 
΄ 7 ε “" εὐ ε) ς ». 

7 πολέμῳ ἐφ ουμεκον, Οἱ δ᾽ ἵπποι ἅπαντες, οἱ μετὰ 

Κύρου, εἶχον καὶ προμετωπίόδια καὶ τροστερνίδιω" εἶχον 

δὲ καὶ ῥυηθνίμον οἱ ἱππεῖς. Ἑλληνικώς. 

Καὶ ἤδη τε ἥν μέσον ἡμέρας, καὶ οὔπω κωτωφωνείς: 

Οττῖς. Ρ. 173. σοττίρερθαΐ Μένων δὲ τὸ 
στρατεύματος εὐώνυμον κέρας εἶχε “σοὺ 

- Ἕλλ. [|{π]ἴῦτὸ Ῥατ, εἢ ἔσχε. ΜΥεῖ- 
{Κε σοη]εθοῖς [στ θά τη Μένωνος δὲ πὸ 
στράτευμα πὸ εὐών. Ἑαπμπϊάεηγ ΘΕ ΠῚ 
γι εηρδοῆϊο νεγθα {ἐο]ι, 4188 εχ 
ἱπτογργειδτίοης οτία ες οεηίεσαί υἱγ 
ἀοέϊυς. 

5. ἕστασαν)] Ουεϊ, ἔσσασαν, αἵ ἴὰ- 
ῬΓᾺ οἂρ.ν. 13. ἔστησαν Ῥατί, Τ)εϊη- 
ςερβ Εἴοη. ᾿Αρισταῖος ἀαῖ, Ἰοάοταβ 
᾿Αριδαῖος Ὠαῦδι. Ἱοάοταϑ : συνηγωνί- 

ζοντο δ᾽ αὐτῷ σῶν ἱππέων οἱ συνα χεϑένσες 
ἀπὸ Παφλαγονίας, ὄντες ὑπὲρ τοὺς χι- 

λίους, Ῥοῆεα τοελτασσὸν 6Χ [ἰΌΤῸ 2. 

δηποίδίξ τηᾶῦρο ΨΊ]οΙ, 
6. καὶ ἱππεῖς μετ᾽ αὐτοῦ) Ουε!ϊῇ, καὶ 

οὐηῆς, ἀειηάθς ἱππεῖς σούσου ὅσον Ῥὰ- 
τι! Εἴοπ. αὐσοῦ ὅσον (οάεχ 2. τηδτγρὶ- 
15 ΨΊΠΟΙ, Πιοάογαϑ : τὐρβ ηγθνδ᾽ο δ' 
εὐσῷ σῶν ἱππέων οἱ κάλλιστα διεσκευ- 

ασμένοι χίλιοι, ϑώρακας ἔχοντες καὶ 
μωχαίρας ΕἸ λλ γῆς. 

κατὰ τὸ μέσον) [Π16]ΠΠρὲ ἦσαν. ϑεὰ 
ἤερο ἱρίᾳ νετθᾶ εχ σοπ)δέϊασα Τ,οη- 
οἷαν} τὰ ρρ οῖα ἀδίαης ἴῃ ᾿ἰὈτὶβ Τοτὶ- 
ΡῬυὶ5. εἰ εἀϊι|8 ΟΠ ὰ5 ς Ἔχρτείθε τὰ- 
ταεη νοτῆο (Δ}} Ργτγατηὶ ἀὸ (αηάοὶς 
δὺ Πυιοῃίηίοηο σοπηραῖαία. Απηᾶ- 
ϑθι5 ἦε ῥγίποίρηῖς μοίαϊτ. ΘΘΏΙ ΠῚ 
Γαρρ εσηθητ! σοηβΎγηας Ὠϊοάοτὶ πᾶτγ- 
χαῖϊο. εἴ πΊοβ τερατη ΗΝ ἂς 
4υσἰηἴτα [εξ σας 

μὲν αὐτοὶ] 1ἴὰ οὐτὰ Ῥατΐ, εἰ Εἰῦτο 

2. ἴῃ τηᾶγρῖηε ΨΊηΠ]οΙ, (οτ ΡΠ Ῥτὸ με- 
γάώλοις. Θεὰ ἴπ Πἴδτὸ 1. νεῖθα ἢ8ο 
ἀεεῆε τηοπεῖ γηᾶῦρο ὙΠΟ, 

ψιλὴν) Οαῤμὶ τἴανα σεὶ ῥρίζεφ ἐδε 
ἔζων, ΠΟῚ φαΐεα, Ἰητετργείδιυγ Παϊ- 
οΠϊπίοη. Ῥεγῇβ ὁπ πὶ [ἢ μυρῃᾷ κυρ- 
βασίας ἐπὶ τῆσι κεφαλῆσι ταῖς Πέετο- 
ἀοῖὰβ ν. 49. εἰ Ρ] αἴάτοῃ 5 Ατταχευχ 5 
Ο. 11. ΠαΙγΓὰϊ ΟΥΤΟ ἀθ σαρίτα εἰδγᾶπλ 
ἀεῆυχηῆε. 
Λέγεσαι ---- διακινδυνεύειν] ΝΥε 'Βδς 

Ρυβηεηῖ οατὰ Γαρετιουθα5, αὶ ἐαὰ]- 
[65 Ογτὶ (Ρετγίβα {οΠΠσε) 8:81615 ἀγηηγαὶ 
ἀϊσευηπίατ, ΡΕΙ ἄλλους Ζειπα ἱπτε]}]}- 
ξεπάος σεηΐες νεὶ ρεά!ίε5, νεὶ ροίϊα8 
εαυϊῖε5. εο8, 40] ποῆ ρετγίπείεπί δὰ 
σοΠοτίεπι ριϑοίοσι ἀπ Ογτὶ. δ᾽ πηϊ- 
Ἰῖ6γ δηἰπὶ ἴῃ Οὐτορ. ψ|]. 1.5.2. Θ΄ 5 
ΠΙραΐογε Ουτὶ πηδίοτὶς ἀἰοὶ βεῆαῆξ 
ξΆ1]εὰ5 αὐυτεᾶθ. Οοπίτγα ΝΥ γίζεπ ὈΔΟ 
δῖ τοί πὶ Ὦοο πιαπιδγατῃ ἱπΠε τα πὶ 
εξ σεηΐεί, δὰϊ νιτὰτ τοῆάσγα ἴῃ 
ἄλλους. ΜΝεῖῆκε (οίαπι Ἰοσατη ἴδη- 
΄Πυδπὶ α (ὉΠ οἱ] οταπι {τε υῆί. Α- 
Ἰδθῆο εηὶπὶ ἴοσο σεΐογτὶ, οἵ εἢξ μὲν ἴῈ 
Ἱπερίαπῃ : τεραρηαγε εηἰπῇ εἰ, συοὰ 
τηοάο ἀϊξζαπη εἴ ; ἀεϊπάθ οὐγ ἀαδ1- 
τΔπίεγ Χεπορῆοη Ρῥεΐ λέγεται ἰὰ τοίε- . 
γαῖ, αυοά ἰρίε οου 5. {αἷ5 νἱάοταῖ ὃ 
Νοη σοπῆαδηίεγ δυΐεπι Ῥεγίας ρίϊεος 
'π Ραρπα βεῖαῆε ργοὸ βαΐδα, νϑτοῦ- 
γαῖα εἢξ εχ Ογγορ. νὶἷ. 4. 1. Οοη- 
ἔεττὶ ετίαπλ θεῖ Ἡετοάοϊαπι Υἱΐς 

84. 
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Υ ε ͵ ε Ὰ ᾽ 2 “4 3 » οἿ 

σῶν οἱ τολεμνίοι" ἡνίκα, δὲ δείλη ἐγένετο, εφνή κονιορτος, 
“ ΄ Ν 7 Ν ᾽ »Ὕ “ 

ὥσπερ νεφελήη λευχή, χρόνω δὲ οὐ συχνῷ ὑστερον, ὥσπερ 
» »ο ͵ὕ 5» 7 « Ὰ ᾽ ͵ 

μελανίω τις ἐν τω τεδίω ἐπιπολύ. Ὅτε δὲ εγγύτερον 
3 ͵7ὔ Ν Ν Ψ πο Ν ε 
ἐγίγνοντο, τάχω δὴ καὶ χωλκός τίς ἡστρώπτε, καὶ αἱ 

ς ἥ - Φ ΩΣ 

λόγχωι καὶ αἱ τάξεις κωτωφανεις ἐγίγνοντο. 
« »-΄ Ν » »"- 3 ͵7 “" ͵Ζ Ἐ 

ἱππεῖς μὲν λευκοϑώρωκες ἐπὶ τοῦ εὐωνύμου των πολεμίων 
΄ πιὼν ἢ χ “7, ἈΠ Ν β 

(Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν) εχόμενοι δὲ τούτων, 
9ς ΕΣ ΝΑ -»- ἊΝ 7 7 

γεῤῥοφόροι" ἐχόμενοι δὲ ὁπλίτωι σὺν ποδήρεσι ξυλίνωις 
᾽ ΄ » 7 Χ δ 2 Ψ' Υ̓ “7 Γ] 

ἀσπίσιν" (Αἰγύπτιοι δὲ οὗτοι ἐλέγοντο εἶναι) ἄλλοι ὃ 
ε ων 3, ᾿ ἐγ ἡ » 

ἱππεῖς, ἄλλοι τοζότωι. Πάντες δὲ οὗτοι κατὼ ἔθνη, ἐν 
2 7 ᾿ τ᾿ “ ΝΥ » 7 

τλωισίω «λήρει ἀνθρώπων ἑκάστον τὸ ἔσνος ἐπορεύετο. 
,ἶ Ἄν «“ Ν ᾿ 355 ΄ 

Πρὸ δ᾽ αὐτῶν ἅρματα διωλείποντω συχνὸν ἀπ᾿ ἀλλήλων, 
Ν ͵, ᾿Ὶ τε τον δὰ ἊΝ δ ΄ » -» 

τῶ δρεπανηφόρα κωλούμνενω" εἶχον θὲ τῶ Θρεπώνῳ εἰς τῶν 
3 7 » 7 τὶ ΄ Ν ΘΝ, »ο»- 7 

ἀξόνων εἰς λώγίον ὡποτετώμένω, καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις 
Ν 

Ἡ δὲ 
΄ ἘΝ « 5 Ἂς Κ, »» ΄΄ ΕἸ »» ν 

Ὑνωμή ἥν, ὡς εἰς τῶς τάξεις τῶν Ελλήνων ελώντων καὶ 

» ΘᾺ βλέ: ς ο δ .« 3 , 

εἰς γὴν [λεποντο, ὡς Θιωκόπτειν, ὁτῷω εντύχροιεν. 

58. ἐγένεσο} Ῥατὶ[, ἐγίψνετο. ΝΝερὰ- 
τοπ ΠῚ δῖ συχνῷ Ἔχ σοπ]εξζατα᾽ ἴ,6- 
οηοϊανι δά άϊάϊε ρτῖ πλιὰ. ΠΠ ατοΠ! πίοῃ 
διτπδηῖς Απηϑίροι εἰ νεΐεγὶ ΟΔΠΠ1ο8 
ψογῆοηα. 

9. ἐχόμενοι] ϑιυιϊάαθς ἴῃ νος. γέῤῥον 
Ὡδθεῖ εχ ἢ. ]. καὶ γεῤῥοφόροι ὁπλῖται" 
ἐχόμενοι τούτων σὺν τυοδήρεσι καὶ ξυλί- 
ναῖς ἀσπίσι: Αἰγ. ἄο, ΖΕ ρνρα!ς εᾶ- 
ἄἀδπιὶ ἀγπγᾶ {τὶ σα ΟΥτορ. ν]. 2» 
το. Ηος νοῖὸ ἄδργριίοβ Ζειηθ ορὶ- 
παῖαγ ες ροῆετγοβ εογαπι), αυἱ ἃ (γ- 
τὸ ἴπ ἢάδιῃ τεοορῖ! ἀϊσαηῖαγ ἰη Ογ- 
ΤΟΡ. γὶϊ. 1,45. Οεἴθγαπι ρᾶτ σα ΠῚ 
δὲ μοί Αἰγύπτιοι οὐλὰς Ε44. νετῖ, 
σὰπὶ Οαεὶξ. αὐ Ρϑαϊο ροί πάντες ; 
αἴτοααα ἰοσο Ππαῦες τηᾶγρο ΨΊ]οΙ. 

ἑκάσσον πὸ] Αττϊου]ατὰ εχ Ρατγί. 
ουπὶ Ζευηϊο ᾿ηΐθγαϊὶ. Ἡετγοάοίᾳϑ νἱ]]. 
όο. ἀξ Χεγχε σορὶ85 γεσεηίειτε: ἀρι9- 
μὠήσαντες δὲ κατὰ ἔϑνεα διέτασσον εἰ 
σᾶ. 1Ιοο. Χεγχεβ διεξελαύνων ἐπ’ ἄρ- 
ματος τσαρ᾽ ἔθνος ἕν ἕκασσον ἐσυνϑ)ά- 
νετο. 

το. συχνὸν) ϑυϊάας εχ ἢ.]. πολὺ 
Ἰητεγργείδίασγ, δ συγ θὰ5 [αϊσαῖῖβ 
ξδάθπι (ταάπης Βιοάογαβ οἱ Ρ]αΐαγ- 

οἤ 5. 
καλούμενα) ἴα οὐπὶ δυϊάα ἴῃ τς 

δρεπανηφόρος ῬΑτΐ, εἰ τααῖρο ΨΊ ΠΟΙ, 
γαυΐξο εἢ λεγόμενα. 

ἀξόνων) 1 πὶ. Ετοη. εἰ ἃ ΡΥ πγᾶ τηᾶ- 
πη πο. ἀξινῶν Παεηῖ; ἀεϊηάς ΑἸ- 
ἀϊηα ἀποτεταγροένα. 

ὑπὸ τοῖς δίφροι.) ἴῃ ΟΥτορ. νἱ. 19 
30. εἢ τοροσέϑηκε δὲ καὶ δρέπανα σιδηρᾷ 
ὡς διπήχεα τυρὸς σοὺς ἄξονας ἔνϑεν καὶ 
ἔνϑεν σῶν σροχῶν, καὶ ἄλλα κάτω ὑπὸ 
σῷ ἄξονι, εἰς γῆν βλέποντα, ὡς ἐμβα- 
λούντων εἰς τοὺς ἐναντίους τοῖς ὥρμασιν" 
ὉΌΙ τηϊηὰ5 αἰ ηξῖα αἰχὶς ὑπὸ σῷ ἄξο- 
νι, απο Πὶς εἴ ὑπὸ τοῖς δίῴροις. (ο- 
διιαπάαπὶ δηϊπὶ εἴ, οὐτγὰβ εἴ ὈΙτΟ-- 
ἴοβ, 4υοταπὶ αχὶ ἱπουπηθὶς δίφρος, 
σαϊ Ἰρῇ ᾿ηππιῖ σταραιβάτης, εἰ δηῖς 
Εὰ πὶ ἡνίοχος. 

ἐντύχοιεν] δ 1445 ἐνετύγχανον, τη Γ- 
8ο ΨηΠ]οῖ. σαπὶ Ῥατγι. ἐντυγχιάνοιεν, 
Εϊοη. διακόπαοιεν ὅσῳ ἐντυγχάναιεν. 
Αἀ νοσαθμπϊα πὶ γνώμη ἱπιε! ρα στῶν 
ἁρμάτων. ΤΗυογ 465 νἹ]!. 90. ἦν δὲ 
ποῦ τείχους ἡ γνώμη αὕπη. 

ἐλώντων] Ἑάά, νεῖ, Οσαεῖξ, ἑλόνσων, 
δῆ). ἑλούντων. Ῥατ, σὰτὰ ἰἰῦτο ἃς 

ἙΕ4 

Καὶ ἤσανθ 

Ἱκωκκαῖ, ο 



:ὅ ἘΧΡΕΒΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒῚ. 
, . ᾿ ἐς »-Ὁ Ὁ» ε7 , ὑπ  γ 

11 διακοψόντων. ὋῸ μέντοι Κῦρος εἶπεν, ὅτε κωλέσως πάρ- 
᾿ 7 νν ἐἢ ἈΝ Ἂς ». 7 ΡΩΝ 

ἐκελεύετο τὸς Ἑλλήσι, τὴν κραυγὴν τῶν (βωρίβώρων ἀν- 
΄ 3 (ὦ μω » Ν ο 9 ᾿ς ἘΝ ἀν, 

ἔχεσθαι, ἐψ εύσϑη τοῦτο" οὐ γὰρ κραυγὴ, ὠλλὼ σιγῇ ὡς 
3 Ν δ ΕΝ. Ν δέ 7ὔ Ἀ 

12 ἀνυστὸν, καὶ ἡσυχῆ εν ἴσω καὶ βρα ἕως πρόσηεσαν. Καὶ 
᾽ Ζ “ ἦ, 7 βιῶῖε ἀν Πί Ὥρα 

ἐν τούτω Κυρος, ττωρελωύνων ὡυτὸς σὺν 1Ππγρήτι τῷ ερμῆή- 
» Νς 37) ἂν ΝᾺ “Ξ “ Ἄ » γψ 

γεὶ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι, τῷ Κλεάρχῳ εβόα, 
3, : Ἂς Α' Ν ἐδ Ζ .«“ 

ἄγειν τὸ στράτευμω κατὼ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι 
5 »"» Ὁ ΕΩ Ἔ Ν “Φ : 5, ᾿΄»"-2 Ἄ 9’ «Ἡ α«ῳν- 

ἐκέϊ βασιλεὺς εἴη" κἀν τοῦτο, ἐῷη, νικώμεν, πάνν" ἡμῖν 
»“εἌ ε ὩΣ Ἂς ΄ 

18 σεποίητωι. Ὁρῶν δὲ ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στίφος, καὶ 
3 3 3 “»" "-Ὕ » 7, 

ἀκούων ἹΚύρου, ἔξω ὄντω τοῦ Ἑλληνικοῦ εὐωνύμου βασι- 
Ψ, ἃς 7, - ΣΝ Ἂς “ ΄ 

λεώ, (τοσούτω γὰρ αλήϑει τεριήν βασιλεὺς, ὥστε μέσον 
δ δ κ᾽ “" φ 3 2 ἈΠ ν᾿ εν ἃ 5 2.ὄ 4ἢ ε 

τὸ ἑωυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔζω᾽ ἡν) ἀλλ᾽ ὅμως ὃ 
΄ 3 Ἵ ΨΦΟ. »“" ἐπ Ν ἔν ὯΝ Ν 

Κλέωρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπᾶσωι ἀπὸ τοῦ ποτωμοῦ τὸ 
ἣν ων Ἂ ἼΑ πὶ στ τὰν δὲ δεξιὸν κέρως, φοβούμενος, μὴ κυκλωϑθείη ἑκατέρωθεν" 

.. Ὁ ἣ 7 3 7 “ ἈΝ ΄͵ -“ Ἀν 

τῳ δὲ Κύρῳ ὠὡπεκρίνωτο, ὁτι ὠὑτω μέλοι, ὁπῶς κώλως 
" , ᾿ ἔχοι. 

ν , “ “νει χ ἀν ὔ 
14 Καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῳ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα 

2. 3. ἴῃ τηδίρῖπε ΨΊ]οΙ, ἐλϑόντω καὶ 
διωκόψοντα. ϑεη]π6η5 διακοιψόνσων Ὠᾶ- 
Ῥεῖ εἴδη Οδῆδιοηθ εὐἀϊίῖο, σείει 
ΔΓ α 026 δια κοι ψάντων. ΤΠ) πο Γι α5 [εξὶ, 
104. Ὦ. 1. ἰηϊ(ετγρτείδευγ : διενοοῦντο 
ξλάσαι καὶ διακόψαι. ῬΙαΙςΆΤΟΠ 5 : εὖ 
δὲ καὶ κατὰ τοὺς “Ἕλληνας ἔταξε τῶν 
δρεπανηφόρων τὰ ῥωμαλεώτατα πρὸ τῆς 
ξαυτοῦ φάλαγγος, ὡς, τσρὶν ἐν χερσὶ γε- 
»ἔσγαι, διωκόψοντα σὰς τάξεις βίᾳ τῆς 
εἰσελάσεως. Τα αἴὰ σατγαατη ἔα] σαΐος- 
Τα τῃ ἀἰχὶ δὰ Ουτορ. νἱ. 1, 30. ϑ1Π11- 
ἸΠτ6Σ ἴῃ ἐχοίοϊτα (ὐγθοοοτασῃ δπίίαὰο 
ΤΏΟΥΘ δηΐθ δοίθτη ρα ρηαῦαηξς τσαραι- 
βάται ουττϊθας ἱππῆεηῖεβ. Οἱ, Εὰ- 
Τρ. ΒΌΡΡΙ. 675. Ῥιοάοτγαβ χὶϊ. 79. 
χα, αι. 

11, ἀνέχεσθαι] τὰ ρτὸ ἀνασχέσθαι 
ἀεάϊ εχ Μ5. Ῥαγί. εἰ Εἴοπ. δαὶ πᾶτ- 
ταὶ ἴαρτα υἱὶ. 4. 

ὡς ἀνυσσὸν] Ἐ΄ά4. νεῖτ. Ουε]ξ, ὡς ἄν 
οἶσσόν. (ΟΑἤΔΙΪο, ὡς ἄν οἷόν τε, Εϊοη. 
ὡς ἄν ἰσπσὸν, τλατρὸ ὙΠΠΟΙ, ὡς ἄν ὠστὸν, 
ψεγαπὶ σοπ)]δέϊατα αἰδουίας εἰ οὰπὰ 
ἹΜυτεῖο ϑίερπαπαβ, Βιπηδηΐς ΡΑι. εἰ 
Ἐερῖο Β. Νοῖοτγ 'ῃ ΒΕρΡῸΟ], δος, ἱν 

3. ὡς ἀνυστὸν μεσριωτάτῳ πρέφειν. ΡΙα- 
τάτους Γγουγρὶ ο. 29. ἐπεθύμησεν, ὡς 
ἀνυσπὸν ἐξ ἀνϑθρωσίνης τσρονοίας, ἀϑάνα- 
σὸν σὴν νομοϑεσίων ἀπολισεῖν. ΑὐΤίδ πὰς 
ἴ. τό, το. ἵνα αὐτὸς ὡς ἀνυσσὸν τῇ φά- 
λαάγγι προσμίξῃ αὐτοῖς. 

ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως] ῬΙ ας αγο ἢ 5 οΔΡ, 
Υἱ]. σιγὴ καὶ σχέδην ἐπάγων. Αὰἁ νο- 
σα] απ ἴσῳ ἸΏΓΕΙΠρΡ 6 βήματι. Ογτορ. 
ΥὙἹΪ. 15). 4. τυαρηγγύησε δὲ----ἰν ἴσῳ ἔπε- 
σθαι. 

12. τέτταρσι] Ῥατὶΐ. τέτρασι. Ὧε- 
ἴποορ8 κἀν τοῦτ᾽, ἔφη τηᾶῖρο ΨΠΠ]ΠοΟΙ, 
ἄαΐ, παῖς κἄν σούτῳ ἙΔά. νεῖζ, δὰ πῃ 
Οσυε!, , 

13. εὐωνύμου] ΜαΪ]ε εἀά. νεΐξ. εὐώ.- 
νυμος ἔξω ἦν. ΡατΙ, σοσοῦτον, ἀεϊηάς 
Ῥαγιῖ, Εἴοῃ. μέσον τῶν ἑαυτοῦ. 

δμως} Ῥ]αἰατο 5 6. Υἱϊ!. οὐχ ἧττον 
ἥμαρτεν, εἰ καὶ μὴ μᾶλλον, Κλέαρχος 
ἀνσιτάξαι κατὰ πὸν βασιλέα μὴ ϑελή- 
σῶς σοὺς “Ἕλληνας, ἀλλὰ τυροσμίξας σῷ 
πσοταμῷ πὸ δεξιὸν, ὡς μὴ κυκλωϑθείης 
εἰ απ Γεαααπίὰγ σγανίτεγ ἀϊξῖα, οοπ 9 
{τᾷ ΟἸεατοῦϊ σοπΠ] Τὰ. ; 

μέλοι] θη, μέλῃ παῦε, 
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»ἫἝΜ ) »ε ᾿ 3} ϑ3 » ,»»»» τ 

ὁμώλως τροήει" τὸ ὁ Ελλήνικον, ετὶ ἐν τω ὠυτῷ μένον, 
» »-ο-» 3 ε -»“"᾿ 

συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι τπροσιόντων. Καὶ ὁ Κυρος σῶρε- 
ΐ ς ͵ὕ Ν. ἂ ὟΣ -“ψ 7 ἂν 

λαύνων οὐ πάνυ πρὸς ἀὐτῳ τῷ στρατευμῶτι, καωτεθεῶτο 
«- μ " ᾿ 7] 3 ἍΚ 7 

ἑκατέρους [ὠποϑεν], τούς τε πολεμίους ὠποβλέπων τούς 
Ε Υ ᾿ 5 νῶι ῳ ὧν “ὡς »Σ, »" 

τε Φιλίους. ᾿ἸΙδὼν δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐξενοζων 15 
»-Ὁ- ε 7 «ε »“ 4 ῃ 

᾿Αθηναῖος, ὑπελώσως ὡς συνωντήσωι, ἤρετο, εἰ τι πῶρ- 
΄ ε ἬΝ} 2 " Ν “Ζ (δ -“ 

οὐὙγελλοι" ὁ δ᾽ ἐπιστήσας εἶπε, καὶ λέγειν ἐκέλευε πτο- 
.- ες: ἯἩὀἈ » Υ Ἂ. ψ » Χ 

σιν, οτί τῷ ἱερῶ καὶ τὼ σφάγιω κωλὼ εἴη. Ταυτῶ, δὲ τ6 
΄ ͵7 «4 Ἄν ἰαρε Ἂ »7 ἂν πὸ ον 

λέγων, ϑορύβου ἤκουσε διὼ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ἤρετο, 
ε ΕΣ ε Χ »" 3 «“ Ἢ 7 

τίς ὃ “)όρυβος εἴη. Ὁ δὲ Ἐενοφῶν εἶπεν, ὅτι τὸ σύγϑημώ 
Φ 7 Ψ ἣδχ ὃὰ 3 ᾿ Ζ 

παρερχετῶι δεύτερον ἤδη. Κωὶι ὃς ἐθαύμασε, τίς παρ- 
΄ 5, .“ 3 Ν᾿ ͵ἅ ε Ν 

ἀγγέλλει, καὶ ἤρετο, ὃ τι καὶ εἴη τὸ σύνθημα. Ὁ δὲ 
ΕῚ . ε Ἃ 

ἀπεκρίνωτο, ὅτι ΖΕΥ͂Σ ΣΏΤΗΡ ΚΑΙ ΝΙΚΗ. Ὁ δὲ17 
“ 9 7 5 ς ἢ » 3 “Ὁ 9 ; 

Κυρος ὡκούσας, ὠλλῶ δέχομωίΐ τε, ἐῷη, καὶ τοῦτο ἔστω. 
ἊΣ 3 Ν 3 ἊΣ ς δὰ ὩΣ 3 , ᾿ 

Ταῦτα δὲ εἰπῶν, εἰς τὴν ἑωυτοῦ χώρων ἀπήλαυνε" καὶ 

14. ἕσι ἐν σῷ αὐτῷ] Ψαϊβο δηῖς ρο- 
Πιαπὶ ὅσε σατὰ ἰἰὈτὶ5 Βιοάξει, Ῥατι, 
Εἴοη. Ἀερίο Β. τέξϊε οὐλῆς ὙΝ εἰκε. 
ἹΜΜυτεΐας ἴῃ νυϊκαία (ΟΠ ρίατα μένον 
τηυΐαθαϊ ἴῃ ἔμενον : Θίερδηὶ σοηΪ6- 
ἕζαγατα ἅτ᾽ τεσερὶε Η πἰοπὶηίοη. 1)6- 
ἴποορβ πιὰΐα τηδύρο ϑίθερῃ. ΨΊΠ]οΙ, 
Ῥατὶί, Ἐϊτοῃ. τοροιόντων ὨΔΌδης [τὶ- 
Ρίαπι. ἀδηϊηὰς τπηᾶῦρο ϑίερῃ. σὰπὶ 
Ῥατιῖ. ἀπελαύνων ἀδηῖ. 

ἑκασέρου:} Μᾶατρο δίερῃ. οὰπὶ Ρα- 
τι, Εἴοη. ἑκασέρωσε ἀποβλέπων εἰς 
τοὺς τοολεμίους καὶ τοὺς φίλους, Ἐτ- 
ἴατη Τυπίπα οὐπὶ Ουεϊξ, φίλους Ὧα- 
Ῥεῖ. Ματγροὸ Ψ,Π]οΙ. ἀπελαύνων ἕκα- 
πέρωσε ἀποβλέπων εἰς σοὺς τοολεμίους 
καὶ φιλίους σοὺς φίλους Ὠαθεῖ. Θυϑ 

ἀϊνοτῆίας ν᾿ τἰὰπι νυ]ραῖθο Ἰαῖθηβ 4}1- 
Ουδὶ (Αἰἰς ἀτραϊ. ΜΙΠῚ φαϊάσπι κα- 
'«αϑεᾶσθαι ἄποθεν ΟΠ {εαξηι! ἀσο- 
βλέπων Ἰαπέϊζαπη Ῥ]ΕοΟΠαίπηα πη ἱπερ- 
ἔστη σοπίϊηοτε νἱἀδηΐαγ : σαᾶτε ἄσος- 
3εν {εο]αῆ. ψγεῖκε ἄσωθεν εὐϊα!ὶ 
Του!ρίατη ; δὲ ἰάθπι ἴῃ Ουτορ. ν. 1, 
16. τοὺς ἄποϑεν ϑεωμένους ροίαϊ. 

15. ἐκέλευε] Ματῖρὸ ΠΟΙ͂, ἐκέλευ- 
Φε. Εΐοη. πᾶσιν οτηϊξ, 

σὰ ἱερὰ καὶ τὰ σφάγια} Ῥατϊί. ΠΠθεΥ 
ἥτε καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγιω 

καλά, ταῦτα ἅς. ἸΤιροηοΐαν ας. αΠ- 
ΟΥ̓ Φ ἢ ἰητοΥ ἱερὰ εἰ σφάγια Ὦος εἢξ 
Ῥαϊαν!τ, αὐ ἱερὰ ἐκία, σφάγιω βομέίας 
Προϊῆοάγοηῖ, Ιοοὰς ΨΊγρΙΠ ΖΕ πεῖϊά, 
χὶ. 730. ἀϊνετίας εἴ, σαθπὶ Ηπτο ἢ - 
ἵοῃ οοτηρᾶτανῖς. Αἀπιοπεὶ ΨΥ εἶκε, 
Ἰϊεγατ ᾿πΐγα νὶ. 35 21. αἰΠίηραϊ ἱερὰ 
ἃ Χεπορποηίε ἔδέϊα ({εέϊ, 2.) ἃ σῷφα- 
γίοις, 4886 Λταχίοη Παγαΐρεχ ἐεοεσαῖ. 
ΠΠΓΟΥΙ παῖ η15 ται ματι ἸσΏοΥαΓα ἱρίς 
ποη ἀἰβητεδιίυτ, 

16. ϑόρυβος εἴη] Ἐχ ΤΙΡτὶς Βδίερῃδηϊ, 
Ῥατιί, εἰ τηαῦρῖηα Ψ1]ΠοΙ, δά] ηχὶ εἴης 
ἴῃ Ετοη. εἴ ἢ. 

ὁ δὲ Ξενοφῶν] Κλέαρχος ἴῃ Ἰἰδτὶς 
8115 Τουτὶ ρία τ ταρεγῖς Βιθρῃδηυβ, ἰά- 
416 πουηδη εξ ἴῃ τηδγρίηα ΨΊ]οΙ, εἰ 
Ῥατ, Οτγεάο γεέϊιαβ, ἢδπὶ Χεπορῆοπ 
Ἰοηδια Ὅ]6 αθετγαΐῖ ἃ οτγά! Π1Όι115. 

δ σι καὶ εἴη] 1αηι. Οαε]ῇ, Ρατ, 
Ετοη. καὶ οτηϊτίαπε, [ε4 Παῦες ουτα 
Βίερῃ. πηᾶγρο Ποῖ, ΙἸάεπὶ ἀς [6- 
αυδηῖ! σε ροίὲ δέχομαι ἀϊξεα πη νοἱος 
ᾳυοά [τεπὶ ΑἸάϊπα οσὰπὶ ᾿άθτ 110 τὶ5 
οτηῆϊς, (εὰ Παῦοδῖ τηᾶγρο ΨΊ]οΙ, 

17. δέχομαι Τη16]]}15Ὲ πὸν οἰωνὸν, 65 
ΟἿῤίο ὁ711671, ἸῸΝ σὸ σύνθημα, αἴ οὰπὶ 
Βτοάξθο αυϊάδπι δοοϊριαηΐ,; τοξὶε της 
πεηΐς Ὑ εἸΚιο. 



8 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ. 
Ὁ ΝΗ ΣΝ Δ ὙΦ ᾽ ΄ ἸΒὺ ᾽ν ᾿ οὐκ ἔτι τρίω ἢ τέτταρα στάδια ἀπειχέτην τῶ φάλαγγεΨ 

ει 5 ͵΄ ςε ᾿ , 4 

ἀπ᾽ ἀλλήλων, ἡνίκῳ ἐποιάνιζόν τε οἱ Ἑνλληνες, καὶ ηρ- 
5 ", 3,).ὦ οῳ ἊΨ 

18 χόντο ὠντίοι ἐενῶι τοῖς πολεμίοις. Ὡς δὲ πορευομένων ᾿ 
Ε Ζζ Ὁ“ Ι » " ν 

ἐξεκύμωινέ τι τῆς φάλαγγος, τὸ ἐπιλειπόμενον ἤρξατϑ 
͵΄ ΚΒ Ἀν »ᾷΐ“«ἴ ᾽ ἔὲ ᾽ ΠΣ μῤνᾷ 

δρόμω ϑ εν" καὶ ὡμω ἐφϑέγξαντο τσώντες, οἱόν τὲρ τῷ 
ἡ 32 ἌΣ τὰ Ν κω δἢ 

᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζουσι, καὶ πάντες δὲ ἔϑεον. Λέγουσι δέ 
ς Ν -“ 5 Ψ Ὦ ἊΝ δὰ ἐδι 7 

τινες, ὡς κῶώι τῶις ἀσπίσι Τρῦς τον ορωτῶ εσουπήσων, 

10 Φόβον ττοιοῦντες τοῖς ἵπποις. Πρὶν δὲ τόξευμα εξικνεῖ- 
σϑαι, ἐκκλίνουσιν οἱ βάρβαροι τόςς Ἱπποις καὶ Φεύγουσι. 

Καὶ ἐνταῦϑιω δὴ ἐδίωκον μὲν κατὼ κράτος, οἱ Ἕλληνες, 

ἐβόων δὲ ὠλλήλρις, μὴ Θ ἐν δρόμιμ; ἀλλ᾽ ἐν τάξει ξ επε- 

20σϑαι. Τὰ δὲ ἄρματα ἐφέρετο τῶ μὲν δὲ αὐτῶν τῶν 

ἀπειχέτην) Μαῖρο ϑίερῇ. ΨΊΠ]ΠοΙ. 
Ῥατ. Ἑτοη. διειχέτην. ἀδίποορ8. σπρο- 
ἤρχοντο τααῖϊὲ Ῥατ. Ἐτοη. 

18, ἐξεκύμαινε)] Ἰ)επηγείτα5 Γεξὶ, 84. 
Ἰδυάαι ἐπεὶ δὲ----ἐξεκύμηνε. ἸΤῃ Οοάά, 
Βγοάβοι [αἷς ἐξεκυμαίνετο τῆς Φ. δ εῖ- 
ὈμπΊ εἰ (ἐπίεητίαπῃ Ἰοοὶ ἱπιογρτοίδίιγ 
᾿Αὐίάμμ, μα, 1ἷ, το, 4. ὁ δὲ ἦγεν 
ἐν τάξει, ἔτι τὰ μὲν τορῶτα βώδην, τοῦ 

μὴ διασπασϑῆναί σι ἐν σῇ ξυντονωτέρῳ 
πορείᾳ πυμῇναν σῆς φάλαγγος. --͵Ἴειη- 
Οερ5 ᾿Ενυελίῳ ΟἸΕ] 1, ἃ μτπια τη 
ΠΔΡεῖ. ὯΝ : 

δρόμῳ δεῖν) Ὠιιοάοτας χὶν. 23. ὡς δ᾽ 
ἐντὸς βέλους ἤσαν, ἔϑεον κατὰ τσολλὴν 

σπουδήν" παρηγγελκὼς δ᾽ αὐτοῖς Κλέ- 

ἀρχὸς ἦν σοῦτο πράττειν. Οδυίατη ἀ6- 
ἰηάς δάάϊι, εὐ ῥ᾽ ατα ἴπ [ἐφαεηεῖθας 
νατὶδΐ. Ἰἄδπὶ τγαάὶς ΟΡοϊγϑεηαβ 1. 2, 
3: σὴν δὲ “φάλαγγα σῶν Ἑλλήνων κατ᾽ 

ἀφχὰς μὲν βάδην ἦγε τῇ εὐταξίᾳ τοὺς 
βαρβάρους ἐκπλήταων' ὡς δὲ βέλους ἔν- 

τὸς ἤμελλον εἶναι, δρόμῳ χρῆσαι τσαρ- 

ἤγγειλεν, ὅπως μηδὲν ὑπὸ σῶν βελῶν 
βλάπτοιντο. 

ἐλελίζουσ!] ΡῬΙ τατος ΤἬεΓεὶ ο. 
22. ἐσιῴων: εἶν δὲ ἐν ταῖς σπονδαῖς ἐλελεῦ, 
ἰοὺ, ἰοὺ, ποὺς τυαρόντας, ὧν τὸ μὲν σπεύ- 
δόντες ἀναφε ὠνεῖν καὶ τοκιωνίξοντες εἰώ- 
9 σι», σὸ δὲ ἐκπλήξεως καὶ ταραχῆς 
ἐστιν, ϑυϊάδᾶβ: ἐλελεῦ, ἐπίφϑεγμα “πο- 
λεμοικὸν---καὶ γὰρ οἱ τυροσιόντες εἰς τοό- 
λέμῶον τὸ ἐλελεῦ ἐφώνουν μετά τινος ἔμι- 

μολοῦς κινήσεως, ΑΒ ΔΟΙφὶ Ἰοσὰπὶ 

ἴη Ρῃιοξιείς, Ὁ ὶ Αξᾶπιςπίπου ἐχ- 
εγοϊϊα τὰ δἰ] οααίτατγ : ὥρα ταχύνειν, 
ἐλελεῦ. οπγείτ ἀθ΄ ΕἸοουτοπα 
ΟᾶΡ. 98. Ξενοφῶν δὲ ἠλέλιξέ φησιν ὃ 
στρατηγὸς, τὴν τοῦ ἐλελεῦ ἀνωβόησιν, ἣν 
ἀνεβόῳ στρατηγὸς συνεχῶς, π'αρώσ'οιήσας 
ὀνόματι. ὍὈ1 τἀταε (οάεχ ὨὈτείάεηῆςε 
εἰ αἰίεγ (συεϊξεεθγίαπυς μαῦεῖ ἤλλα- 
ξεν. πέτα ν. 29 14. ἅμα τε σῷ ᾽Ἔνυα- 
λίῳ ἠλάλαξαν καὶ ἔϑεον δρόμῳ εῇ, [εὰ 
θεγ Εἴοη. ἄδὲ ἠλέλιξαν, αυρᾶ ἔοτ- 
ἰδῆς (οτίρταπι ἰδ] Ἰεξεγαι ᾿)ογηξίτίιιβ, 

ταῖς ἀσπίσι) Ατδηὰβ. ΔηδΌ. !, ό, 
ἡ. ὁ δὲ καὶ ἐπαλαλάξαι ἐκέλευσε τοὺς 
Μακεδόνας καὶ σοῖς δόρωσι δουπῆσαι σρὸς 

σὰς ἀσπίδας. Ὁ] πυροτὰς Βάϊτοῦ 
τηᾶΐα οἵἵπὶ Οοάϊος ΕἸογεητηο τσρὸς 
οὐ ῆτ, 

19. ἐξικνεῖσϑα!] Οοάά, Βτοάδε, Ρα- 
τι, Ετοη, ἀφικνεσϑαι ὨδΌδης, γεῖθα 
Γεαυοπιῖα τοῖς ἵσισοις Δα πε ἃ Ῥατγ)ἴ, 
Εϊοῃ. οἵ Ἰ᾿ἰῦτο 1. 3. 4. 6. πιαῖρὶηἷς 
ΨΊΠΠοΙ. : 

20. ἐφέρετο] Ετοη, ἐφέροντο. Ὦςϊπ- 
Φὲρ5 διὰ σῶν Ἑλλήνων Π|δτὶ Ρατίζ, 
αυδῆ ἰρίατη [οτὶρίαταπι οοπ]εέϊυτα 
Μυτείὰβ αὔξουταβ εγαῖ, γεοαρὶς Ηὰῖ- 
οὨϊηοη. Μαυϊξκαίαπι τἀτηεη ταί] τς 
Πετπειτ5 Γεξτ. το3. σὰ μὲν δ αὐτῶν 
σῶν φιλίων, τὰ δὲ καὶ δὲ αὐτῶν τῶν σποό- 
λεμίων, εἰ ἴῃ τερειῖο αὐφσῶν νἱ πὶ 4 ]-- 
αυδπι εἴ ἐρεοῖεπὶ τπᾶρηϊ τ] 15 4 δθαν 
ἢν], Οὐπὶ Μαυτείο ἐεπεῖς γεἰῆκε.. 



ΤΙΒΕΒ» 1. ὉΑΡΟΎΠΙ. δὰ 

, κ φν ΨΑΣῚ ν » ,͵ δ ΣΝ 
πολεμίων, τῷ δὲ καὶ δι’ αὐτῶν τῶν Ἑλλήνων, κενὸν ἡνιδ- 

χων. Οἱ δὲ, ἐπεὶ προΐδοιεν, διίστωαντο" ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ 

κατελήφθη, ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμω, ἐκπλαγεῖς" καὶ οὐδὲν 

μέντοι οὐδὲ τοῦτον παϑεῖν ἔφασαν" οὐδὲ ἄλλος δὲ τῶν 

Ἑλλήνων ἐν ταύτη τῇ μώχη ἔπωϑεν οὐδεὶς οὐδὲν, τολὴν 

ἐπὶ τῶ εὐωνύμῳ τοξευϑηναί ᾿λέγετο ὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευϑηναί τις ἐλέγετο. 

Κῦρος δὲ, ὁρῶν τοὺς Ἑλλήνως νικῶντας τὸ καϑ' αὖ-21 
Ἕ ΧΝ ὧ ͵ “δ οΥ̓ ᾿ “3 Ὁ « 

τοὺς και σιωκοντῶς, ἢ ομνενος Ρ. 1.21] τυροσ κυνουμένος σῇ ὡς 

βασιλεὺς ὑπὸ τῶν ἀμῷ᾽ αὐτὸν, οὐδ᾽ ὡς ἐζήχϑη διώκειν" 
᾽ -ς » ΕΣ ἂς: » ᾿Ν ς φ ΑΝ τὰς ͵ 

ελλώ συνεσπειρωμενην ἔχῶὼν τήν των σὺν εὠυτῷ ἐξωκοσίων 
« ΄ 7 » "»"»" ΠΣ , Ρ' 

ἐππεων τάξιν, ἐπεμελεῖτο, ὁ τί «ποιήσει βασιλεύς. Καὶ 
Ν "7 δ. ΚΝ : , ΕΣ “» » Ψ 

γὰρ ἤδει φυτον, οτι μέσον ἔχοι του ΠΕερσικου στρωτεύυμω- 

τος. Καὶ τυάντες δὲ οἱ τῶν βαρβαρων ἄρχοντες, μέσον 2Σ 
957 Ἂς “ἂν « »“, 2 .« 3 5 

εχοντες Το αὑτῶν γουντο, νομίζοντες, ουτῶς καὶ εν ὡσῷα- 

, ἮΨ, ΕΝ ἘΠ 5 ᾿ς 5" ἣν « ΄ ἋΣ ΟἿ » 

λεστῶώτω εἰνῶ!, ἥν ἡ ἰσχὺς αὐτῶν ἑκατέρωθεν ἡ, Κωι, εἰ τι 
“ » ! κὰκ ᾿ δὲ » ΠῚ ο Ν 

τπωραγγείλωι χρήζοιεν, ἡμίσει εν χρόνω αἰσιτωνεσιαι τὸ 

στράτευμω. Καὶ βασιλεὺς δὴ τότε, μέσον ἔχων τῆς 23 
ε » -»" «“ ΕΠ) » ΄ -» 7 » 7 

εὔυτου στρωτίως, ὑμῶς ἔξω ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου 

κέρατος . 
Ε Ν δὲ ἡδεὶ Ἂν ΤῸΝ 8 7» » “Ὁ, ν 7) 

Εσει θὲ οὐθεὶς ὠὐυτῶ ἐμώχετο εκ του ενωντίου, 
95 ἂλ "»“" » »-᾿ ΄ 93} 5 ΄ « 

οὐδὲ τοῖς φὕτου τετοῶνγ μένοις ἔμπροσίεν, ἐπεκωμστεν, ως 

εἰς κύκλωσιν. Ἔνϑω δὴ Κῦρος δείσως, μὴ ὄπισϑεν γε- 24 

διϊσσαντο) Ηος νυϊξαίο ἵσταντο τὴῖ- 

τἰίο ρτθία! τ σαπὶ Γάγοῆετο Ζεὰμε ἐχ 
τηᾶτρῖπς ϑίθρῃ. ΨηΠ)οΙ. Ῥατή, Εοη. 
Ἐερίο Β. ἑακαὶὶς ογαϊδμς 1 Ι ΜΉ οσ- 
ΟΙΟΡΎΕΊ Δ Π1 ΟΜΥΓ ΜΉ Κα σα οὐ δασε- 
εν, ΟὈττ5 ἵν. 13..33. 

κατελήφ} νεῖ κιο κασελείφϑη 
Του δεηάα τη νιἀεθαῖατ. 8564 15 {[6- 
4υεη5 ἐκπλαγεὶς ἐχομ 5. 6 σαντα, 1πι- 
τεγργείατσ, πέρα ἱπορίπᾶῖο Δρρᾷ- 
7ὰ εἰ Τὰ σσαΠὰ 4} 1ὰ5 οατγαὰβ. Τα εσατὶ 
εἰ οαἰεγίτε ῥγεθιεγνεέϊατι. ϑεά ἃ 
{εηΓὰ Ἰοοὶ ραπε αρετγανὶς νὴγ ἀοξῖμ8. 
Ῥετγίβε. εἰπλ ουτγηθὰ5 [αϊοαιὶ5 ἰπῇ- 
“εηΐεβ ρυρπηαῦθδηΐξ, ΟΥ̓ΘΘΟΙ εοβ νὶῖα- 
Ῥαπε ἰαχαῖὶβ οτάϊηϊθιι8 ς ρᾶμοὶ ἰπὶ- 
Ῥιμάοηίοβ οοιτερίϊ ἃ εὐχγθ5 εἰ ἀ6- 

7εξὶϊ Γαθγαηΐ. 
καὶ οὐδὲν] ΕΔά. νεῖ, σύεϊξ, καὶ οὐδὲ 

ὨδΌΘηΣ. 
21. ὡς βασιλεὺς) Ηδδεο οπχϊῆϊ Ετοπ. 

4ϊ ἀεϊηάε Πμαῦοι μέσον ἔχει. 
22. τὸ αὐτῶν) Βαάά. νεῖ. σαεϊί. 

αὐτῶν. Μοτόγῃ Ῥετγίαγατη βιτηαὶ δὰ 
ἢ. 1. τείριοἴδηξ Δυγαπὰβ ΑΏ80. Ϊ. 8. 

οὕτως καὶ] Ἐχ Εἴοηῃ. καὶ δάεϊαὶϊ ς; 

Ἰάετη ᾿ἰεσ ἡμίσει ὧν χιϑόνῳ Ὠδῦεῖ. Ρᾶ- 
ΤΙ, ἵν᾿ ἢ ἡ ἰσχὺς ἀ, ἑκατέρωθεν ἄν. δὶ- 
ἄδίυγ δτίαγα ἢἰς Πἰροτ ἡμίσει ἄν ἀλῖδ 
νο 8. 

23. οὐδὲ ποῖς] [4 ουπὶ ΑἸά. Βίερῇ. 
ταᾶγροὸ ΨΊΠΠ]οΙ, ἐν δὲ σοῖς Ταπι. Οεἰξς, 
ἀείποερϑβ ἐπέκαμψεν εὐϊά! Οδίαϊίο. 



δοὸ 
Δ 

} 

ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΕΙ. 

ἜΤΥ ΕΣ ᾿ Ρ ᾿ 3 7 εἰ ὙΠ ἬΝ 
νόμενος κωτωκόψη τὸ Ἕλληνικὸν, ἐλαύνει ἀντίος" καὶ 
Γ Ἂς" "»“ - ΔΝ Ν ἣν ᾿. ᾿ 

ἐμβωλῶὼν σὺν τὸϊς ἑξωκοσίοις, νικῶ τοὺς πρὸ βασιλέως 
Ξν 5 ἣν 9 Ἂς ΄ δ “ τεταγμένους, καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς ἐξζωκισχιλίους' 

᾿ 9 » ΄ 3 .-“-ε »-» » 
καὶ ἀποκτέινωι! λέγεται αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ χειρὶ ᾿Αρτωγέρ- 

σῆν, τὸν ἄρχοντα ἀὐτῶν. 

Ὡς δὲ ἡ γένη ἐγένετο, διασπείρονται καὶ οἱ Κύρου 

ἑξακόσιοι, εἰς τὸ διώκειν ὁρμήσαντες" πλὴν πάνυ ὀλίγοι 

ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείφῷϑησαν, σχεδὸν οἱ ὁμοτράπεζοι κω- 
ἃς Ν᾿ ΩΝ “ ΄ Ὁ 

“Ολούμενοι. Σὺν τούτοις δὲ ὧν, καορο, βασιλέω καὶ τὸ 
ΕῚ δὰ ΡΜ, 5 Ἀν ᾿ ϑ., ὦ κ ΓΑ » 

ἀμῷ εγοξῖνον ΠΥ’ καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰ- 
σῶν, Ὁρῶ τὸν ἄνδρα, ἴ ἴετο ἐπ᾿ οὐτόν᾽ καὶ παΐει κατὼ τὰ 

στέρνον, κοὶ τερώρκει διὼ τοῦ δον νύν" ως φησὶ Κτη- 

27 σίως ὁ ἰωτρὸς, καὶ ἰἄσϑαι, αὐτὸς τὸ τρουμνώ ᾧησι. Παΐί- 
γ ᾽ 5 7 ΜΠ τ ότονςΝ ᾿ 3 Ν 

οντω δ αὐτὸν ὠκοντίζει ΤΙΣ τπώλτῳω ὑπὸ τον ὀφϑαλμὸν 

βιαίως" καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κυ- 

ρος, καὶ οἱ ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπερ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν 

ἀμφὶ βασιλέα ἀπέθανον, Κτησίως λέγει" (σαρ᾽ ἐκείνω 

γὰρ ἢν) Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε, καὶ ὀκτὼ οἱ ἄριστοι 
“Ὁ ΟΝ, 3] 8 ὡς π΄ ὦ 

οβτῶν περὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ᾿ αὐτῳ. ᾿Αρτωπάτης δὲ ὁ σπι- 
΄ ᾿ ϑήενεν »“» Γ, Ἵ ἊΣ Ἂ Ν 

στότῶτος ὠυτῷ τῶν σκήπτουχων ϑερώπων λεγετῶι, ἐπειδὴ 

24. κατακόψῃη)] Ἑάά, νεῖϊ, κασακό- 
ψει. αὐυοά ἰρίατη, δὰϊ χκασακόψειε 
Ῥτοθη Δα πὶ Ραυῖο. 

τορὸ βασιλέως} Τίᾳ οσυπὶ δίερῃδηο 
τδγρο ΨΊ]ΟΙ. πρὸς βασιλέα ἙΔά. νεῖ, 
Οαεῖξ, Νοπιεη ἀμποὶβ ]ὰητϊ. τηᾶΊρο 
δίερῃ. Ουεὶ. ᾿Αρταγέσην, ῬΑΙ, ᾿Αν»- 
ταὠγέρσην [οτἱδῖτ. (ΓΕ. δὰ νἱῖ. τι. Ογ- 
τορεράϊα νἱ. 3, 31. ᾿Αρταγέρσαν, Οο- 
εχ ΑἸτοτῇ, ᾿Αρταγύρσαν, ἥπε νᾶτ]εῖαϊα 
δΠΠῚ, 22: δι 27. ἡστηϊπδὲ:. δία τη 
ε) 5 πᾶτγαῖ δτίατη Ρ] αςτάγο 5 68, 9. 

26. Ὁρῶ τὸν ἄνδρα) Ματρο ΨΊ]οΟΙ, 
πὸν ἄνδρα ὁρῶ Ὠαθεῖ, ἰΙάε πὶ ἵεσσ ἀείη- 
σερβ, υὐἱ δηῖς ϑιθρῃαπαίη οταῖ ἴῃ 
ἙΕπά. νεῖ. εἰ σε], εἴσετο. 

Κτησίας} Οτείϊεο. παγγαιϊοηςπλ Παδεξ 
ῬΙυτάτο 5, εατηηπε Γεαὰϊτατ Ὠ]οάο- 
ἴὰβ χὶν. 23. αϊνογίαγη ᾿ϊῃοηὶβ τοὶα- 

Ποπετα Ῥοίαϊε Ιάδτα ῬΙαἴατομας. 
ἰατρὸς, καὶ] ἘΔΟΙ]ΙοΥ Ρτοσςαες οτᾶ- 

το, ἢ σὰπὶ Βυττπιᾶηπο ἰατρὸς, ὃς καὶ 
Γοτὶρίδσϊβ. 

27. καὶ ἐνταῦϑα μαι χόμενοι] ΡῬτο 5ε- 
ὨΪν 15 μαχομένων καὶ βασιλέως καὶ 

Κύρου καὶ τῶν ροῆϊτοβ εξ πογηϊπδιϊ-- 
νο8, γαξϊα οεηίαϊε συ τῇ Ηατομὶπίοπο 
νεῖ κε. εΐποερς ἑκατέρων μαθεῖ 
Ἰοῃ. οἵ πηᾶγρο ΨΊΠοΙ, 

ἀπίϑανον) Ἑτοπ. εἰ ΠηᾶΓΡῸ ΨΙΠοιΐ, 
ἀπίϑνησκον ἀδηῖ. 

οἱ ἄριστοι σῶν περὶ αὐτὸν] ΞΕ αηὰς 

ἄς πδΐ. Δ} 1Π|. δ]. ΖΕ: λέγων (ἀε Χεπο- 
Ῥῃοηίς 411) μιόνου: οἱ τοὺς ὁμοτραπέζους 
ὀκτὼ συμπταραμεῖναι καὶ συναπολέσϑαι, 
καὶ σὸν εὐνοῦχον, ὃς ἣν οἱ σκηπαοῦχος, 
σὴν σιμὴν, ὄνομα δὲ᾿ Αφταπάτης, ἑχυτὸι, 

ἐσωαποίς τ εἰναι τῷ νεκρῷς 



ΤΙΒΕΒ 1. ΟΔΡ, ΙΧ. όχι 

ἃ : 7 “ ἣΝ “ΟΝ Ὁ δεν ὦ 
εἰοε τεπτωκότω Κυρον, κωαταπηθησᾶας πὸ τοῦ ἵππου 

»" 8. ἡΟἍΙ͂ν ς ἢ ΄ ΄“ να 

τποεριπεσέϊιν αὐτῳ. Καὶ οἱ μέν ῴασι, βασιλέω κελεύσαΐ 20 
Ψ Α ᾿ Ἂὶ 7 ν « Ν ς Ας ᾽ Υ τινω ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ" οἱ δὲ, ἑαυτὸν ἐπισφάξαι, 
7] ι Ἷ ᾽ Ὁ ᾿ὰ -- 

σπασάμενον τὸν ὠκινώκην᾽ εἶχε γὰρ χρυσοῦν καὶ στρε- 
Ν ᾿ φίδι ΄ ΝΣ “ «Ὁ Σ 

πτὸν δὲ ἐφόρει καὶ ψέλλιω καὶ τὰ ἄλλω, ὥσπερ οἱ ἄρι- 
“"Ὰ ΄" Γ ᾿ ᾿ς ἐξ ΑΗ, Ἧ Ὁ 7 

στοι τῶν Ἱ]ερσων" ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου διέ εὔγοιών τε 

καὶ τοιστότητω, 

ΠΑΡ ΙΧ, 
Χ “ «“Μ ω 7] ἥν τ Ὦ ἽΝ " 

ΚΥ͂ΡΟΣ μεν οὖν οὕτως ετελεύτησεν, ὠνήρ ὧν ἸΠερσὼν 
φὼ Ἂν “ Ν 3 -“" τ ΄ κῷ 

τῶν μετοὶ Κυρον τὸν ὠρχωίον γενομένων βασιλικώτατός τε 
“7 3 ς ἐὰ ς “ Ξ 

καὶ ἄρχειν ἀξιώτατος, ὡς τσαρὼ πάντων ὁμολογέϊτωι τῶν 
ὥ 7 3 Ζ΄ ΄ ἣ΄ὦνῳ 4( - 

Κύρου δοκούντων ἐν ταείρας γενέσθαι. Πρῶτον μὲν γὰρ, 
“ΑΙ ἊΨ Ἄ. Ψ » 5 Ψ Ὁ ΠΝ ἜΧΗ δ τ ἩΣ ΜΜΑΝ: 

ταις ετὶ ὧν, ὅτε ἐπ᾿ωιθεύετο κωὶ σὺν τῶ ὠϑθελῴω καὶ σὺν 
“» 3,7 ΝΣ Ψ, , , Ξ; τ 

τοις ὠλλοιῖς πωϊσι, ώντων πώντῶ κρωτιστος ἐνομίζετο. 
, Ἂς « » Ν᾿ "“" 1) Ξ.ς -»“ 

Πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Περσῶν παῖθες ἐπὶ ταῖς βω- 8 
Ν᾽ ’7ὔ 3] Ἃ ε 2 

σίλεως ϑύραις παιδεύονται" ἔνϑω πολλὴν μὲν σωφροσύνην 
7 "7 λ Ἂ, 54 Νὺ ἷ᾿ 3 »" 77: 

καταμάϑοι ὧν τις, φἰσιχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτε ὠκοῦσωι, οὔτ᾽ 
ΕἸ ΄»“ο“ ΕῚ “ ΕῚ ς »“ Ὡ Ν -ῇ 

ἰδεῖν ἐστι. Θεῶντωι δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τοὺς τιμωμένους αὶ 
ἘῸΝ ὡνδ' Ἀν 7 Μ᾿ Ἂ Α͂ ν΄ 

ὑπὸ βασιλέως καὶ ὠκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμωζομένους" 
ἘΦ 3 ὮΝ 18 " Θ. 7 37) Ὗ »Μ 

ὥστ᾽ εὐθὺς τταῖδες ὄντες μιανκδάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ὡρ- 
2) “»Ὃο΄ ς ὡν ε ““.-" κω 

χεσθαι. Ἔνθα Κυρος αἰδημονέστωτος μὲν πρωτὸν τῶν 

48. περιπεσεῖν} Εοπ. καταπεσεῖν. 
29. Ψέλλια)] Ουεὶῇ. Ρατγ. ψέλια, 

Ὧε ογπαῖα ρεϊποῖραπι Ῥεγίαγα πη οοση- 
Ρᾶτα χαρτιὰ οᾶρ. 2. Ἔχίγο πη τη. 

Ι. φὸν ἀρχαῖον] Ἐῖοπ. τῶν ἀρχαίων». 
2. παῖς ἔστι ὧν] [ἴὰ οσυπὶ ϑιίερῆ. 

τηᾶτροὸ ΠΟ, ὧν ἔτ, παῖς Εαά, νεῖῖ. 
Θαυεῖῖ. εΐποερβ Ραγι, σὺν «οῖς ἄλ- 
λοι; σ. ἘΕϊΐοῃ. σὺν “οἷς λοιποῖς π΄. ἅη6ε 
σὺν ΑἸζδγαπι ἰηίεγαϊ. 

3. ἐπὶ σαῖς] [τὰ τηᾶγροὸ ϑιῖερῇ. Υ]- 
ἰοι, Ρατ, Ετοῦ. Ψαυϊραίαπη ἐν ταῖς 
9. ἰαπαυαπὶ δχαυϊπιὶι5 ρτϑοία 
Ζευπο, ἐτίαπι ἵπ ΟΥτορ. ἱ. 3» 2. δὶ 
ἐν ταῖς ϑύραις (οἱι5 Οᾳε!, ΠΙ εν δῖ. 
ζὰ τοϊϊᾳαὶβ ᾿οοἰς- ΧεΩορποιιβ. οοη- 

Παηίου ἱπὶ σαῖς ϑύραις [οτρίαπη ἰερὶς 
ἴατ, 488 401 [πά6χ. [Ιρίδπι ἀϊξλϊο- 
ΠΕ6ΠΊ 6χ Ρετῆοο ἰάϊοπιᾶῖε οοηνετγίαπα 
Πρηϊῆσαγα ααϊατι τορῖᾶπὶ εἰ οοηνο- 
ὨΪγῈ οὐπὶ εἃ, ΄σαδτη Ποάϊεημπα ΤΌγοαΣ 
ἐγτεηπδηίΐδηϊ, ῤθγίσημ ἈΡΡΕΙ]Δηἴε5. 88" 
ἰὰτ τερὶβ Γαἱ, πηοηαϊῖ 718π| ΟἹ Ἀεἰ- 
ἴκε εἴ τερείπς Πφεγεη, 1 ἄφερ τοτη. 1, 

Ρ. 447. ; 
5. αἰδημονέστατος) υϊσαῖο εὐμαϑέ. 

στατο;, αυοά οχ νἱτϊοίαᾳ (οτὶρίατα δαη- 
μμονέσσατος ΟΥ̓απι Ὠαῦετ τηοηαϊῖ 
Ἀυπηκεη. δὰ Μεχγηος. ᾿ἰϊ, 99 6. τεξὶϊε 
δπο ᾿ἰεξιϊοηεπὶ τηδιρίηβ δῖε ρῇ. ψ1}- 
Ἰοι, Ῥατῖί, Ἑτοη. ργϑῖα!ν Ζειῃο. 
Οἱ, Ογτορ. ἱν κ, ἅς 

4 



όᾳ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟὙΗΙ͂. 

4. δ γ᾽. με “Ὁ ' “ἢ Ν “ Ω κακῷ 

ἡλίκων ἐδόκει εἴνωι, τοῖς τε τυρεσιβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ 
ς ΄ “ 9 ων 

ὑνμυρανόμιν ἀμώμων σείϑεσθαι: ἔπειτω δὲ Φιναηαν 

βθνο καὶ τὸς Ἱπποὶς ἄρδει χρήσϑαι. ᾿ Ἕλενον δ᾽ αὐ- 

τὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντί- 

ὅσεως, φιλομαϑέστατον εἶ εἰνωι, καὶ μελετηρότατον. Ἐπεὶ 

δὲ τῇ ἡλικίω ἔπρεπε, καὶ Φιλοϑηρότατος ἥν, καὶ πρὸς τῶ 

ϑηρίω μέντοι φιλοκινδυνότατος. Καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπι- 
΄ , Π) ᾿λλὰ Ἂ ᾿ "Α 9 

Φερομιενην ουκ ετῥρεσὲν, ον, ον συμπέσων κατεσσασικ7ήῆ 

ΕῚ Ν -«ῳ Ν Ἕ Ν 4 ΚΣ ᾿ς Ἂς Ἃ, 3 Ἂς. 

ὥπο τοῦ ἱππου καὶ Τῶ μὲν ἐπῶσεν, ὧν κ͵ὶ τῶς ὠτειλῶς 
ἃς ᾿ Ζ ᾿ ΄ Ἄ Ν᾽ ἊΝ “ ΄ 

ᾧανερὰς εἰχε, τέλος δὲ κατέκοανε' καὶ τὸν ὥρωτον μέν-- 
΄ ϑ »“ ν᾿ Ζ 3. 7 

τοι βοηϑήσαντω πολλοῖς μωκαριστότατον ἐποίησεν. 
ἢ ΤᾺ. ΓΥΡΑ »"Ἥ Ν 7 

Ἐπεὶ δὲ κατεπέμφϑη ὑπὸ τοῦ τσατρὸς σατρώπής Λυ- 
δίως τε καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας, 

στρατηγὸς δὲ καὶ πάντων ἀπεδείχϑη, οἷς κωθήκει εἰς 

ἡλίκων] Ματξο ϑῖερῇ. Ποῖ. Ρὰ- 
τι. Ετοη. Βγοάθοὶ ΠΠ0ῈῪ ἡλικιωσῶν Ὠᾶ- 
Ῥεηῖ. ΘΕΘΠΌΕεΙ 5 καὶ τῶν ἑαυτοῦ ΕΧ 

Τοτίρτατα δι ρἢ, Βτηηδῖ τηάγρο ΝΊΠ]ΟΙ, 
οὐτῃ νετήοης Απηδίρι. ἐκ σῶν αὐτοῦ 
ἙΕάἀά. νεῖ. Ουε. Βτγοάδθεὶ ται! ΟΠ ΕΙῚ 
καὶ ἐκ σῶν ἐ. »τοῦδθδῖ Κ᾽ εἰίκε, αἱ το]- 
Ἰεγείαγ ἀιηδίραῖτας ἴῃ νεγὶβ, αυδπὶ 
ἐααϊάεπι πο ἰπ1Ε] Προ. 

χοῆσϑαι) Ἐερεῖς ἐδόκει : δὰ φιλυσ'- 
πότατος Ζειης ὧν ἰῃ τε] }Πσεηάπ πὶ οεπ- 
ει. 

6. τῇ ἡλικίᾳ) Ἐρδεδιὶ [οἰοεῖ, ΟΥ- 
ΤῸ}.. 1.25.0 Σ 

φιλοκινδυνόσατος} Ηδλης Ἑδά,, γεῖς. 

εἴ Ουε!ῇ. (οτὶριυγασῃ νυϊραῖο φιλοκιν-- 
δυνώτατος ρτεοταϊς Ροτγίοη. [ἰσεη- 
11ἀπὶ ροειϊσατη {Ὑ]}} 86. αυδπιϊταῖε ΠῚ 
ἱπητα πὰ ἐπαϊ ἴῃ ρΡτοίαϊςο [οτίρίοτα 
ποη εἴς τοϊετα πάδπη, [τὰ {ρτὰ ἐσε- 
πκινδυνόπεροι εχ απτπα εἰ ἸίΌτο Γδτ. 
τεξίταϊτ, αυοά ἔεοσϊς δείλτη Ζεαηπςὸ, 48] 
Γηϊγᾷ τἀ πηεη οὐοἰτα πτϊλ ἤσπο ἸοσῸ ΠῚ 
Ἰηταδζατα το] αἱτ, Εδάεπ εἢ ου]ρὰ 
Ὑγεῖκι. ΝΠ]α συτὰ νατίειαῖε ἀκιν- 
"δυνόπσια τον Ἰερίταγ ἱπέγα νὶ. 5, 29. [π 
ΤΠυογα. ἵν. 62. ἀκινδυνοπέρας εχ [οτὶ- 
Ρτὶ5. ΠΌτῖβ,. αὐ ἴῃ Ῥ]ατο 5 Οοτεία Ρ. 
477. ἴῃ ϑδίοῦθεο ϑεγπι. 41. ἀνιωρότα- 
'σὸν ταίτ]ταϊτ, ἴπ. Βιγαθοης ἴϊ. Ρ. 152. 
ΧΥ. Ρ. 713. εὐκραπόφερον εἰ ἐνσιμοτά- 

τους. ἴῃ Μοτάς ἀκρασότερον δχ Ῥοΐ- 
Ἰασε νὶ. 24. ἴῃ ΑἸΠδηθρΟ ἰἰ]. Ρ. 80. 
εὐχυλότερω, νἱϊ. Ῥε3 1 ἃ: εὐχυλοτέρας, 

Ῥυ τῆ: ἀχυλοτέρων, Ρ- 320. εὐχυλόςτε- 
66ν, Ὁ. 321. εὐχυλοτέρους, ἴπ Ῥ] υἴδτ- 

οΠο ἴοτῇ. 1ἷ. Ὁ. 114. βαρυλυπότατοι, ῬὈ- 
τῷ. 6Γ 121. ἀνιαροτοίπου, ῖῃ Ῥῃοιῖϊο 
(οα. 172. Ῥ. 393. ἀτιμόσερος φοττιρι. 

ἀσὸ σοῦ ἵππου] ϑυϊάαθ ἴῃ κασέκανε 
βαθεῖ ὑ ὑπὸ α΄. ἵππου. Ἰάεπι ΡΓῸ ᾧφαϑε- 
ρὰς Ὠᾶθεὶ ἔστι. Εααυϊάεπι αἰτατηαθε 
ΒΕῚ; Τοπρῖα τη τ 81} Π}. 

καὶ τὰ μὲν] Ἰηερῖα Ζεαῃδ ὕτὸ σαῦς- 
σὰ νεὶ σοιαῦτα ἀϊξτατη ᾿πτογργοίδταγ, 
ΘΟ σεῦ 16 ἐχρεξαθαι ἴῃ ἀσοξόσει οἱ 
Γεαυοθγείωγ σοὶ δὲ, αὐ πυηο ἢ τέλος δέ. 
Ἰάοτπηα νέτοὸ τεέϊε κασέκανε νυ]ραῖο 
κασέκτωνε Ῥτϑοῖυ τ εχ δα εἰ πηᾶῖ- 
δὶπε δ ΉΠο 

τσολιλοῖς μακαρισπσόσοσον ἐποίησε] ΙΓΕῚ 

Ἑτοη. πιῇ ηυοὰ [15 μακαρίστατον Βᾶ- 
Ὀει. ναϊεο οταῖ πολλοῖς μακαριστὸν 

εἶναι ἐποίησε. Οαΐα!ο σολὺ ἀςαϊε. 1π 
Μεπιοτϑθ. ἰϊ. 1. 33. εἢ μακαρισαοτά- 
σὴν εὐδαιμονίαν, 10 Ογτορε νἱ 7. 

μακαριωτώπην βιοτὴν (Οαεχ ΑἸτοτῇ. ἴπ 
μωκαριστοσάτην τηὰϊαῖ. ΒΌΡΥΆ ἱ. 7, 
4. εἢ τὸν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοῖς 
οἴκοω, ζηλωχὸν ποιήσω ὠπελϑεῖν. 

7. καὶ σ'άντων] Ουεὶῇ, καὶ οπίῖ, 
Ποϊπὰς ἀπέδειξεν μαῦει Εἴοης, 



ΤΙΒΕΒ 1. ΟΑΡ. ΙΧ. 65 
»"κ 7 ς ἘΡ »ο“᾿ο Ἁ 3 ΄ 

Καστωλοῦ πεδίον ἀϑροίζεσϑαι, πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν 
ΓΩ .« ἣν 3 ᾿᾿ ΄ς »᾿ 

οὐὑτὸν, ὅτι τπερὶ ὐλείστου ποιοῖτο, εἴ τῳ σπείσωιτο, καὶ εἴ 
“" ΑΕ  ς 7 ν 7 9 

τῷ συνϑοτο, καὶ εἰ τῷ ὑπόσχοιτό τι, μηθὲν ψεύδεσ: (ι. 
ς΄ ἔχς δα υς) ᾿ ἀπ δι νὼ “ὦ ᾽ τ 

Καὶ γὼρ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις επιτρεπόμενωι, 8 
πον Π ς "7 ,, ᾿᾿ Θ᾽. δᾷ 

ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἄνδρες" καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγένετο, σπει- 
4 ΄ 5ιου Ν ὮΝ ἯἌΝ ων δ 

σωμένου Κύρου, ἐπίστευε, μηδὲν ὧν πσαρὼ τὰς σπονθὼς 
» "““ » ͵΄ 3 Ε ο » 

παϑὲν. Τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει ἐπολέμησε, πᾶσαι 9 
« 7 ἢ μὲ »“" .« ᾽ Ψ Ν 

αἱ πόλεις ἐκούσώι Κυρον ἐίλοντο ἀντὶ Τισσαερνους, πλήν 
7] “ .«“ » 33) χ 7 

Μιλησίων" οὗτοι δὲ, ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς Φεύγοντας προ- 
΄ ΕῚ ᾿»-ὦμ" 5» Ζ΄ Νς "5) ᾽ 7 

ἔσϑαι, ἐφοίβουντο αὐτόν. Καὶ γὰρ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο, τὸ 
ΕΥ «“ἶ » 32) -οὉὋ᾽ ϑ [) 5 »" 

καὶ ἔλεγεν, ὅτι οὐκ ὧν ποτε προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ αὐτόϊς 
7 2 κι 5. ἣν 5" ἢ Χ 7 Ζ' 9) δὴ ΑΝ, 

Φίλος ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτε δὲ καὶ ΄ 
᾽ὔ 7 Ν ΜΝ ΕΝ 3 ΄᾿ 

κάκιον πράξειαν. Φανερὸς δ᾽ ἥν, καὶ εἴ τις τι ἀγαθὸν χα 
ΕΝ Ἶ ͵) ὙΝ -“ ΄ "οἷ ὮΝ 
ἡ κακὸν ποιήσειεν οὐὐτὸν, νυκφον πειρώμενος" καὶ εὐχὴν δέ 

, ὥ περὰ ς "7 » ᾽ “ 3 
τίνες αὐτοῦ ἐξέφερον, ὡς εὐχροιτο, τοσοῦτον χρόνον ζῆν, ἐστε 

“ ᾿: ε Ἂς “Ὕ “ 3 ᾿ 

γικῴη καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποιοῦντας ὠλεζόμενος. 
ἈΝ ἢ 5 »» Ν δε ;ς ὁ ς 3 »“" 5. “.Ὑ 

Καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ, ἐνί γε ἀνδοὶ τῶν εῷ 
- “ ᾽ ͵7 7 ͵Ζ΄ Ἂς 

ἡμῶν, ἐπεθύμησαν καὶ χρήματω καὶ πόλεις καὶ τὼ 
ς »“» ͵ »» 

ἑωυτῶν σώμωτω προέσϑϑαι. 
᾽ Χ δ .ν Ὁ 4 55 322) ς -ς ᾽ 

Οὐ μεν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις εἴποι, ὡς τοὺς κωκουργους. 

συνϑοῖσο)] [{ σὰπὶ Εάά. νεῖς. πε], 
Ετοη. συνϑεῖσο ϑῖερῃαπιβ εὐἀϊάϊτ, 

9. τοροέσϑα.} Οοτηρδτᾶ ἰ. 1, 7. ἷ. 2» 

ααυτὰ ρίατεβ Πρηϊβοεῖ, πίης Γεααϊῖας 
ΠΌτΊΘγα8 Ρἰ αγα}}5 γένοιντο----τρράξειαν. 

11. εἴ σις «ι ἀγαϑὸν) ἔχ (υε!. Ρα- 
τι, Ετοη. εἰ ἀσοθὰ βαρ 5. τὶ δαίο!- 

10. ἐπεδείκνυτο). ΡΙο να]ραίο ἐσε- 
δείκνυε τεσερὶὶ Ζεαπε εχ πηδιρὶπε 
δίερῃ. ὙΠΟ, Ῥατ, Ετοη. σοπτρα- 
ταῖο ἰοσο Μεπιοῖδῦὺ. ἰν. 4, 1. ἀλλὰ 
καὶ ἔργῳ ἐπεδείκνυτο. ἴεὰ Ἰὰ ἐχ πιᾶτῖ- 
ξΕἰπε ϑῖερῃ. εἰ α Ζειπῖο τοοερί πὶ 
ἴῃ ἰοσατα νυϊραῖ! ἀσεδείκνυτο. [0]- 
ἰἄεγῃ {εδὶ. 18. ετὰῖ ἐγὼ στὸ αὐτὸ ἐπι- 
δείκνυμι νόμιμόν τε καὶ δίκαιον εἶναι. 
ἼοτΡΗ ἀσοδείκνυμαι, εἰ ἀξ αὐὰ αττὶαΐ- 
ας νεγθϊ φυεράδτῃ δηποίδνϊ!. 

προοῖσο) ϑιερῃΔη5 σπρρεῖτο ἀεάϊϊ, 
τ συνϑεῖτο (εἕϊ, 7, ϑεααξης εἰ [ὰη- 
"τη οαπὶ Οαε]ῇ, καὶ δηῖε κώκιον 
Οπεϊῇ, δὲ καὶ τηᾶτρο ὙΊ]οΙ, οπλϊ τες. 

φίλος ἰγίνετο) ΤἸΏτΕ] σε τις, ααοά ᾿ 

νῖς Ζειαπε : ππᾶῖρὸ ΨΠΠ]οΙ, Ππαῦειὶ εἴ 
σις ἢ ἀγαϑόν. ; ΐ 

αὐςπὸν] Εαά, νεῖτ, ΟΕ], αὐσῷ, πχᾶΓγα 
8ο ΜΈ ΠΟΙ, αὐτή. 

χρόνον ζῆν) ϑυϊάας ἴῃ νεῖῦο ἀλεξό- 
μενον Ὠαθεὶ τοσοῦτον ὑπερζῇν, ἔστε νι- 
κῳη ποὺς εὖ. καὶ ἄχε. ἀυδτη [οτὶρι αταπλ 
Ρτορθαῖ Ῥοτίοθ. Οείεγσαπι ὕτοὸ ἔσφε, 
φυοά ἱπάσχιε ϑιερμᾶπαβ εἰ Παρθεῖ 
τηδΙρῸ  ]οἷ, οα πὶ 5υ]άδ, εἶστε εἢ ἴῃ 
ἙΕαά. νεῖζ. ἀπὰς (αβαϊο ὥστε, Βῖο- 
ἄδοὺς εἴως κε. ΕΒεοΙϊε, 

12. πλεῖστοι ---- αὐσῷ} Ἰιεξιτου τα 
Πᾶπο ϑιερῃδηὶϊ ἤγπγαῖ νεγῆο Απηδίφε!. 
Εαά. γεῖῖ, οὐαὶ (τε! αὐτῶν. 
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, »“" 2 γ 39 ΓΝ, ’ 

καὶ ἀδίκους εἴα κατωγελῶν, ἀλλ᾽ ἀφειδέστωτα πάντων 
Ε » ,) 5. :»ἣ.» ὟῪ Ν ΄ 

ετιμωρειτο. Πολλώκις δ᾽ ἡν ἰδεῖν πώρω τῶς στιβομένας 

ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφϑαλμὼν στερουμένους' 
ΕἸ » - ,' »" ἴω Ψ, 5 »» ᾽ς 4 {εἰ ᾿ 

ἀνθρώπους" ὥστε εν τὴ του Κύρου ἀρχὴ ἐγένετο κωὶ Ἐλ- 
Ν " Ν τ δὰ 3 Ἂ» ΠΑ 

λην; καὶ ββαρβάρω, μηδὲν ἀδικοῦντι ἀδεῶς πορεύεσϑαι, 
“ “ 5" ἕ 7 Ν ΄ 

14 οστοι τις ἤκτελεν, ἔχοντι ὁ τι πτροχωροιῆ. Τους μέντοι γε 
3 ἊΝ, 3 ς ᾿, 2 Ὸ»» 

ἀγαϑοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο διαφερόντως τιμῶν. 
Ν »"» Ν Η Ὁ." ἋΣ ΑΔ Ἂ; (δ ἣν 

Καὶ πρῶτον μὲν ἥν αὐτῷ πόλεμος πρὸς Πεισίθας καὶ 
“5 δ Ν 5 ᾿, ᾿Ἦ 

Μυσούς" στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς 
7] ἃ «" 3 Ζ, 7 7 ΝΣ 

χώρας, οὃς ἑώρω ἐϑέλοντως κινδυνεύειν, τούτους καὶ ἄρ- 
5 - ἐδ ͵ 2) ͵ Χ ἣν 

χοντὰς ἐποίει, ἧς κατεστρέφετο χώρας, ἔπειτω δὲ καὶ 
57) ͵ ϑιν “ ΓΑ Ν Ν 3 

15 ὥλλοις δώροις ἐτίμω' ὥστε φαίνεσθαι τοὺς μὲν ἀγα- 
εἪΑ 3 7 ΔΩ δὲ ἊΝ δ ͵͵ 7 

Θοὺς, εὐδωιμονεστάώτους, τοὺς θὲ κωκους, θούλους τούτων 
35 “ ᾿ “ Ἀπ ἫΝ 3 7 »"» 

ἀξιοῦσθαι εἰνωΙ. Τοιίγώρουν πολλή ἥν ἀφϑονία τῶν 
᾽ ᾿Ζ . ψ, δ 3 

ἐθελόντων κινδυνεύειν, ὅπου τίς οἰοίτο Κυρον αἰσϑήσε- 

σϑαι. 
᾽ ἊΝ δι 3 “ον Ἂς ΄ 16 Εἰς γεμὴν δικαιοσύνην εἴ τις αὐτῷ φανερὸς γένοιτο 

13. καταγελᾷν)] [Πτε]]Πρὲ σῶν νόμων, 
Πείποερβ ἐν τῇ Κύρου εἴς ἴῃ αηί. 
Εποη. οὐ σΌε}Ὲ, 

καὶ σοδῶν ---- στερουμένου:] Ὡς [ἀρ- 
Ῥ ἰοῖῖ5 τη] εβοογατῃ ᾿ητο] Πρ ης ᾿πἴοτ- 
Ῥτείεβ. ρἰεπη]ὰθ. ΟΠΊΠ68, σοπηραγαῖο 
Οὐυττῖο ν. 5. εἴ Ὀιοάοτγο 816. Χν!!. ὅ9. 
Μίτα εἰ ὙΝ γετεπΌδο ! ἱπιεγργείαιϊο, 
4] ἤεθο δὰ ἱπποοεηῖεβ σϑθοος πλατὶ- 
Ἰοίνε τείογῖ, 4ὰὶ ἴῃ Ὀεπὸ βαδετγηδίᾷ 
Ογη ρτγονίηοία ἴἰΐὰ ταῖο ἴῃ ΡΟΝ] Ϊοὶς 
γἱὶα ἀδρετεηῖ, Ἠδης ται οηεπὶ αἷϊ 
οὔτ νετὶ5.ῳ σοηπταξιίοπε εἰ τοῖϊας 
Ἰοοὶ πεχὰ σοηρταετα ἢὈὲ νἱάετὶ. 

δ τι προχωροίη] Ἑκοη. σπροσχωροίη. 
δὲ (Ομ ῥογίαναϊ, φμοά δοιιγηθαϊμηα 
ἐἴει!, ἰπτεγρτειαίαγ Ζεαπα. Ὑγεϊκο : 
ΟἸ7 (δομῦ παδεγεί, φιϊάφιϊα σοτηπιοα μη 
“721. Αἀάϊτ: πατῇ ἃ ἰδιγοηὶθυ5 τὰ- 
ἴὰ9 ογαῖ. Ηφὸο εησϊάεπη ποη ἰηϊεὶ- 
Ἰξοὸ πιᾶρὶβ φυδπιὶ βῆθθοᾶ. Μ|ΙΠῚ Χε- 
ΠΟΡἤοη ἀς 1υ8ἃ [πα γὶβ σααίᾳ εἰ Ὧο- 
ποῖῖο ῥτοξεξιιοη!β ργθειεχία Ἰοηαὶ νὶ- 
ἀξῖατ. ὅ8:1Π|}}15 ἔεγε ἰοσὰβ εἰ Αὐτίδηὶ 
ἀε ψεπαδίίοης χχὶ. 1. ὥσας ἐφιέναι τῶν 

κυνῶν ὅσως ἄν τοὶ τηροχωρῇς. Ιῃ Ογ- 

ΤΟΡ. ἷ. 2, 4. εβ᾿ ἡνίκ᾽ ἂν ἑκάστῳ σπρο- 
χωρῇ. νἱῖϊ. 2, 6, ὡς ἄν ἕκαστον προχῶς 
Ρῇ9 οὕτως ἔχειν. 11]. 2, 29. ἢν αὐτῷ 
πέμψης, ὁπόσα σοι προχωρεῖ. 

14. ἐθέλοντας} [τὰ οάπὶ αβα]ίοπα 
Ζευηδ ; τε! 86 οὰπὶ δίερῇἢ. εἰ ΟυεἸξ, 
μαῦεης ἐϑελοντάς. 

ἔπειτα δὲ καὶ] Νετθα ἄπο ῥιϊοτᾶ ἐκ 
Ῥατι, εἰ Ετοπ. δά]αηχὶ : τηᾶγρο Ὑ}}- 
Ἰοϊ, ἀατ ἔπειτω καὶ ἄλλη. 

15. ἀξιοῦσϑα!.] Βτοάξειι5 ἀξιοῦν σοη- 
11οἱεῦαις (οτ σε μά αι, αυοά εἴ ἴπ τηδΓ- 
δῖίπε δίθρῃ. αὐτῷ ἀξιοῦν εξ ἴῃ τηᾶδΓ- 
δῖπα Ποῖ, 
᾿ἀφϑονία τῶν] Ἐχ ἰἴῦτο Βτιοάθὶ, 

Ουεῖζ, Ετοη. αὐτῷ ἱπίετίεγαιϊ Ζεαης, 
αυοά ρῥτγοευηίε ΑἸάϊηα σὰπὶ 5τΕρ})ἃ- 
ὯΟ οπχῖπι ΝΥ εῖκα. [πὸ απεπᾶ εἰξ οὗ 
σῷ, ἀπάς (αα]ο οὕτω εβξοὶς. Βε- 
ξὶς τοοπεῖ δ͵εϊκε αὐτῷ Ἰοσυ πὶ ΠΟᾺ 
Βᾶθετο. Ιοεπάσπι επὶπὶ ἔα δ ἀῷ- 
ϑονία "Κύρῳ πῶν ---- οἵοιτρ αὐτὸν αἰσϑ. 
Οεϊεγατη Ἑάά. νεῖῖ. εἰ Οσαεῖῇ. ἡσθϑή-, 
σεσϑαι τεξὶε ρτϑοουπῖα Απιαίροο εἰ ἢ - 
τηδηῖε τηαγρίηε ΥἹ]]οἰ, οοσγεχὶς 516 
Ῥῆδημξε. 



ΕἸΒΕΝ ΠΟΛ ΎΧ: ό5 

Ε 7 ͵΄͵ Ν ; ᾿, 2 “ 7 

ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενος, περὶ τῦαντὸς ἕποίειτο τούτους 
΄ -“ »"» ᾽ “Ὃ, .(Α 7 Α 

τολουσιωτέρους τσοίειν Τῶν εκ τοῦ ὠδίκου φιλοκερδούντων. 
Ν᾽. ς 4 "7 “, Α ͵ Γς 7 

Καὶ γῶρ οὐν ὡλλω τε πολλῶ δικαίως φύτῳ διεχειρίζετο, 17 
ιν 7 5 ἀτοδα": ΄ Ν Ἂς 

καὶ στρατεύματι ὠληϑίνω ἐχρήσατο. Καὶ γὰρ στρωτη- 
» ΄. χά ἧς Ἂ »“νψ 5} 

γοὶ καὶ λοχωγοὶ οὐ χρημάτων ἐνεκὼ πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευ-- 
Ε 9 93 ΕΣ ΄ μεν 7 »“ 

σῶν, ὠλλ᾽ ἐπεὶ ἔγνωσων κερδαλεώτερον εἰγωί, Κύρω κωλως 
»“»μ" ΥἊΝ Ν Ἄς .-“" ν, Ϊ ἃς Ν “Ὁ ς 7 

πειϑαρχεῖν, ἡ τὸ κωτῶ μῆήνο κέρδος. Αλλώῶ μήν εἰ τίς 18 
ὃ νῦν ᾿ "“" « ᾿ἤ Ε ΄ 

γε τι αὐτὼ τπροστάξαντι κώλως υπηρετήσειεν, οὐδενὶ τσώ- 
Ε 7, » Ν 7, ᾿ » 7ὕ 

σότε ἀχώριστον εἰώσε τήν προθυμίαν. Τοιγώρουν κρώ-- 
δὲ ς 7 ᾿ς 5) Κύ "λέ 9 ἐψ, 

τιστοι θη ὑπήρετωι τῦῶντὸς ἔργου Κύρῳ ἐλεχησαν γέενε- 
Ω ΄ ἐν Ν , ᾽ 7 5 "» 

σϑαι. Ἐἰ δέ τινα ὑρ(υῆ δεινὸν ὄντ οἰκονόμον ες τοῦ δὲ- το 
7 ἄ “ "7 ΄ ; 

καίου, καὶ κατασκευάώζοντώ τε, ἧς ὥρχοι χώρας, καὶ 
Ἂ ᾽ φ λδει ΕΝ ᾿Ξ, 5 Υ 3 ἰς ἢ 

τοροσόδους πποιουντώ, οὐδέν ὧν τῦωποτε ἀφείλετο, ὡλλῷ 
« ͵ ψ διὸ 2 

καὶ πλείω προσεδίδου" ὥστε καὶ ἡδέως ἐπόνουν, καὶ 9. αὐῤ- 

ῥώλέως ἐκτῶντο, καὶ ἃ πέπατο αὖ τις, ἥκιστῳ Κῦρον 
9] 3 Ἃ » »“, »"» -“ Ε . 

ἐκρυπτεν" οὐ Ὑῶρ Φϑονῶν τὸς φανερῶς πλουτοῦσιν ἐφαΐ- 
᾿ ᾽ ως ΄ -"ἪΆ -“ ΘᾺ ες ᾽Ὰ 

γετο, ὡλλῶ πειρωμενος χρήσϑαι τοις τῶν υποκρυπτομένων 

χρήμασι. 
ἄν ὦν ἃ Ν ς ἃς 7) ᾿" εὐ “ἷ 

Ὑνοιὴ οντῶς, καὶ ικῶώνους Κρίνεις συνεργοὺς εἰγῶ!, ὁ τί 

7΄7 Ν «“ Ά Ἂς: 327 

Φίλους γεμῆν ὁσοὺυς ποιήσαιτο, καὶ εὐνους 20 

7 ν 7 ε ΩΝ ἕ 

τυγχανει βουλόμενος κατεργάζεσθαι, ομολογείτῶι προς 
7 Ζ ἣν "4 7 Ν Ἂς 

πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι ϑερωπεύειν. Καὶ γὰρ 2} 

16. ἐσιδείκνυσθαι.] [πι|6]}}ρῈ διπκαιο- 
σύνην. ἴοσὰπὶ ἤσπσ ΠΘΡΠ ΡΘΏΓΕΙ ἐχ- 
[οτῖρῆι δ᾽ 45 ἴπ ν. περὶ π΄αναό;. 

17. Κύρῳ καλῶς) Νοηεὴῆ Κύρῳ 
Φαηῖ, εἰ πεῖ, οὐ, ρο κερδα- 
λεώτερον οοἰἰοσᾶῖ τηᾶγρὸ ΜΉ ]οΙ, 

τ8. εἴ τίς γέ τ Ψυϊράταπη εἴ φίς γέ 
σῳ οχ Οπεϊῇ. εἰ Ετοη. σοτγοχὶς Ηαΐ- 
ΟΠὨΙΠΙΌη. 

πρώτιστοι δὴ] ΜΙΠῚ οταῖῖο Πία]οα 
νἱάδτυγ εξ εἰ νὶ}} δ᾽ααϊὰ Ἰαΐογε, 
αἀυδπαυδπ) κρώτιστος δὴ {ττ]πὶ [ἐξξ, 
20. ΓΕΡΘΓΙΓΌΓ. 

Ι9 κατασκευαζοντά «Ὁ} ϑαρ σαῖαϑ 
(ἢ εὖ νεῖ καλῶς αἀάδρηάδιτη εξ δὰ 
(Σοοποιῃ. ἱν. 14. ἢ. 25. φαδηφαδτα 
ἴω ἰἴόοσο οἱαΐάειη σἀρὶτῖ5 [οὐξ, ν6. ἤε: 
κατασκευάζειν γὰρ ἄριστος εἶνω ἔφη 

χώραν καὶ ἀρήγειν τοῖς κατεσκευασμένοις. 
ἀφείλετο)! πιο. ἑοττηατη. να]ρᾶῖο 

ἀφείλατο φτϑεῖα! τ ΗσυτοΠΙ ποθ εχ 
οοηεξὶατα Μάγοι βγπιαία ἃ [ἰρτὸ 
Οπεῖῇ. (α πιῆ Τα πά4) Βερίο δρυά 
τυ] απ δά ΟΠτγϊοποῖα Ρ. 334. 
εἰ Ραγ. ΑἸταγάτη [ατη!]ἕδγοτὴ ΤΧΧ, 
Τητεγρτειθα8 ἀαηηηᾶς ῬΏΓΥ ΠΟ Π5 Ρ, 
30. 

ἀλλὰ καὶ] Ἑϊοη, ἀλλὸ καὶ ἀεὶ Ὧᾷ» 
Ὀεῖ, τπιᾶτρὸ ΨΠ]οῖ. ἀλλ᾽ ἀεί. 

ἃ πέσατο) ]πτ. Οπεϊξ, τσέσασσο, 
Ῥατιί. ἃ ἐπέπαστο, τηᾶτρο ΨΊ]ο . καὶ 
σὰ ἃ πίπαστο ἀδῃϊ. 

ὑποκρυσπομένων) δῖατσο Βιορῆ. Ψ|}- 
Ἰοιί. Ῥατιί, ἕτοη. ἀσφερι ηαποά ἀπ» 
ἡδῖ Ἰ)οτνηϊε δα ΟΠἤδτῖε. ρΡ. 183, 

ἜΣΕΙ, κρίνειε] Ετοη. κρίνοι Πδῦριτ. 

Ἐ 
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δὴ λα υ3Ὁ ὌΝ ἈΦ ΒΡ ΗΝ τσ Ὁ 
αὑτὸ Τουτο, οὑπερ ἀὐτὸς ἐγέκὼ Φίλων ῳέτο δέισϑαι, ὡς 

Ν ᾿ 5Ν 3 “ Ν ΡΜ 7 - 
συνεργοὺς ἔχρι, καὶ αὐτὸς ἐπειρῶτο συνεργὸς τόις Φίλοιξ 

Ε 7 ξ7 - 3 ὼς 2 Ι 

κράτιστος εἰνγῶν! τΤουτοῦυ, οτοῦυ εκῶστον οαἰσϑάνοιτο ἐπιϑυ- 

μοῦντω. 
» -“ -ν “ Ὁ ὮΝ 5. ΡΝ 

22 δΔδωρὼ δὲ πλεῖστα μὲν, οἰμνώ!,, εἰς Ὑε ὥνήηρ ὧν, ἐλωμ- 
-“," 7 ᾿ »“ 

βανε διὰ πολλά; ταῦτω δὲ πάντων δὴ μάλιστω τοῖς 
, ; Ν ἐς 7Ζ ἜΤ δι. 1 ; “" Ν 

φίλοις διεδίδου, πρὸς τὸν τρόπον ἑκάστου σκοπῶν, καὶ 
- ἮΝ τ ὡὖ Ψ 7 

Φϑότου μωλίστο ορωὴ ἐκώστον δεόμενον. 
Ν ᾿ἮΣ ΤῈ ΄ 

Καὶ οσῶώ τω σω- 
3 -“"» Ψ- ΕΝ «ς ΟῚ γ ᾿ ἽΝ Ἔνι, 

μώτι αὐτοῦ κόσμον ττέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἡ ὡς 
2 Ν. Ν εἶ νη [ ἐξ ζηνῳς 3) 

εἰς κωλλωπίισμον, καὶ τσερὶ τούτων λέγειν ὠυτὸον εῷασαν, 
“ οἢ ἐμ: “ “" Ν ,ὔ 7)ὕ κ“ς 
οτί Τὸ μὲν ἑωυτοῦ σωμῶ οὐκ ὧν δύνωιτο τουτοῖς σῶσε 

“" , ᾿ οὐραν , ΄ 
κοσμήσωι, Φίλους δὲ κωλῶς κεκοσμημένους μέγιστον 

͵ὔ 9 Ν 7 

24 κοσμν ἀνδρὶ νομίζοι. 
Ν Χ ἊΝ 7 “ 

Καὶ τὸ μὲν τὼ μεγώλω νικῶν 
Ἂν 5 “ 5. δ ΟΝ 3 7 ': 

τοὺς Φίλους εὖ ποιοῦντω, οὐδὲν Θ᾿ αυμαστὸν, ἐπειδὴ γε καὶ 

δυνατώτερος ἡν᾿ τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ, περιέίναι τῶν Φίλων, 

καὶ τῷ προϑυμέϊσϑ᾽ αι χαρίζεσθαι, ταῦτω μῶλλον ἔμοι- 
ἌΣ  Ἃ ὋΣ ᾿ “ Ἂς 3} Ψ "' 

ὙΕε δοκέει ὠγαστὼ εἰναι. Κυρος γὰρ ἐπεμπε βίκους οἰνου 
ς »“» 7 ΓΕ: «δ . ΄ .“ 
ἡμιδεεὶς πολλαΐις, ὁπότε πῶνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων, οὁτι 

» δ “ χ, Ζ ΓΝ » ᾿: ᾿ -“ 

ουπὼ δή ποόλλοὺυ χρόνου τούτου ἡθίονι οἰγω ἐπίτυχοι" του-- 
Ἂ 9 “Ὁ γ -» » ᾿ς... ͵͵ 

τον οὖν σοι ἔπεμψε, καὶ δέταί σου, τόῦτον ἐκπίιέιν τήμε- 

2τ. ὅσον] Μαῦρο Ὑη]οἱ. ὅτι ἀππὸ- 
τανὶτ, 

22. ταῦτα δὲ τράντων δὴ} [ἃ ΤηΔΙΡῸ 
τερῃ. ΨΠΠοΙ, Ρατ, Εἴοπ. Ψυϊρο 
ταῦτα δὲ δὴ πάντα εταῖ. 

διεδίδου] 1τὰ εχ οοπ]εξξατα Ματετὶ 
Ὠγπηδῖβ ἃ ᾿ἰυτο Ῥατιί, να]ρᾶῖα πὶ ἐδίδοῦ 
φογγεχὶς Ζοαηθ. Ἰεϊηθ σοὺς τρόπους 
ΒαΌεΩξΣ σηδῖρο δίερῃ. ΨΠ]οΙ. Ῥατίζ, 
ΚΕίοη, 

23. περὶ τούτων] Ἑπὰ, νετι, εἰ (πε, 
Ἃ ΡΓΠΊα ΤηᾶΠὰ τοῦτον, τεέϊα πὶ Ὠαθοῖ 
(ἰαἤδ]ῖο. 

κοσμῆσαι) Ἰῖὰ οὐτη Ἐϊοη. (οτὶρῆϊὶ 
Ζευπο, ψΨαϊρδίαπι κοσμηϑῆνα, ἀδῖη- 
πᾶν [ὰπὶ οἰΐτη ϑῖερθδπας, τἐνοοδν 
τατηθὴ Δ εἶκε. είπας νομίξειν μᾶ- 
Ὁει Ετοη. ᾿ἰθεσ. 
124. οὐδὲν Θαυμαστὸν) ϑεηιϊςητιαπα 

εαπάεϊῃ {ἀε0 ἔεγε νειθὶ5 ροΐαἷι ἴῃ 
Ογτορ. ν᾽}. 2. 13.-Εἴοῃ. ἰθὲγ ϑαυ- 
μάδσιον ΠὉει. 

περιεῖναι!)  1απῖ. (ΕΠ, πρερι έναε: 
τη λ]6, εΐπας τὸ σροϑυρ. ἘΔά, νεῖτ: 
ΟΕ, 

25. βίκους οἴνου] Ετοῦ, οἴνων. εᾷ 

νυ]ραῖαπη Παθεῖ ετἰαπὶ Θαϊάαβ ἴῃ νυ. 
βίκος. 

ἡδίογι οἴνῳ] ἘΔ, ψεῖῖ: Οα 61. ἡδίωνε 

ἔγνω εἰ, ΠΠαϊεηῆκ εἰ (αῇδ). ἡδίων ἔγνω 
εἰ, γείυπι εἰ ἰῇ ἴμαγρίηε Ουε!ξ, 
ΜΈ ΠΟΙ, ν 

σοῦτον οὖν] 1τἃὰ ΡΙῸ τοῦτο εχ συεϊξ, 

Ῥατγ, Εῖοης ἀποθυΐίαας Βερ 5. Γοτῖ- 
Ρῆς Ζευῃςε, οοηῖγα τούτου οοπ͵]εοῖς 
ὙΥγιιϊεη θοῦ ἰῃ ΒΙΡ]. τὶς, Απιβᾶο- 
]οὰ. , 
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Ἀν ὁ "Δ: ᾿᾿ “ 7 δ εν « 

δον, σὺν οἷς μώλιστω φιλεῖς. Πολλώκις δὲ χηνῶς ἡμι-20 
7 5», 327 ς 7 "“ “ 

ββρώτους ἔπεμπε, καὶ ὥρτων ἡμίσεω, καὶ ἄλλω τοιαύτο, 
᾿ .΄ 7 Ζ΄ πὐνὼξ ) »-᾿ Ἢ 

ἐπιλέγειν κελεύων τὸν Φεροντα" Τούτοις ἥσθη Κυρος 
͵ ἡ Ν ͵7 7 .“ Ν 

βούλεται οὖν, καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι. Ὅπου δὲ27 
Ν ᾿. 7 » Ποῖ “ δῶν Ἅ 

χιλὸος σπώνιος πάνυ εἰ, ὡυτὸς δὶ ἐδυνατο παωρωσκευω- 
ἂν ον .Ν 2} « ψ Κι ΨΗ- 

σασθαι διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν υπήρετας, καὶ διὼ τὴν ἐπι- 
΄ ΄ Ε « ῚψΤχΊΑ »“ν ς « »"“ 

μέλειαν, διωπέμπων ἐκέλευε τοὺς Φίλους, τοῖς τὼ ἑωυτῶν 
΄ " “ » 7ἷ ζω ᾽ν Ν ΟΝ 

σωμώτῶὼ ὠγουσιὶν ἱπποὶς εμβαλλειν τουτὸν τὸν χίλον, ὡς 
"Ἶ »"» Ἶ ες “Ὁ 7 57 5 Χ 7 

μή ὥείνωντες τοὺς εὐὐυτου Φίλους ὡγωσιν. Ἐἰ δὲ δὴ σοτε 28 
7 »“᾿ “ 27) »"3 

πορεύοιτο, καὶ λέϊιστοι μέλλοιεν ὄψεσϑαι, τροσκώλων 
ΠΝ 7 ᾿ “ ξ πο ΝΣ ὰ ΠΡῸΣ  ᾷ 

τοὺς Φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη, οὺς τίμιον" ὥστε 
3, ᾽ "" υ 7 » Δ Ἄ ἘΠῚ Ν 2 ἰς 
εἐγώγε, εξ ὧν ἀκούω, οὐδένα, κρίνω ὑπὸ λειόνων πεζφιληξ 

2 ς 7, 4 ᾿ ξις Ν 

σϑαι οὔτε ἙἭ. λλήνων, οὗτε βαρβάρων. Τεκμήριον δὲ0 
ῷ. ἥ Ζ΄ ΄- Ν ΚΕ ς ἠᾳ 4 ἌΝ 

τούτου καὶ τόδε" πώρῶ μέν Κυρου, δούλου ὄντος, οὐδεὶς 
δ. τ Ν Ὡρα ΝΠ κ Ἶ » 7) "τ Χ 
ὠπήει τρὸς βασιλέα" τολὴν Ὀρόντας ἐπεχείρησε᾽ καὶ 
εἰ ὌΝ ἢ , ΉῊΩ ὴς ὅθε ῖὶ Υ ΄ οὗτος δὲ, ὃν ὠξτο πίστον οἱ εἰγῶϊ, τῶχυ αὑτὸν εὑρε Κύρῳ 

Ἂ ἄντ κ - Ν ᾿ ὧν κῳῷ 

Φιλαίτερον, ἡ ἑαυτω, πώρώ δὲ βασιλέως ταολλοὶ τρὸς 

Κῦρον ἀπήλθον, ἐπεὶ πολέμιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ 
“ Ψ ε 7 ς ᾽ 3 “Ἢ τ 7 γ͵ 

οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστω ὑπ αὐτοῦ ὡγωώπώμενοι, γομυί-- 
΄ ᾿- 7 7, 3 Ν “1 ὃν ἘΣ 

ζονες, παρώ Κυρω οντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρας ὧν τιμής 

ΡΒ σπάνιος σἄνυ] μηί. Οαεϊᾷ, 

Ἐϊοη. σπάνιος δυνατὸς, ὨοΠτατη Ὠδδοῖ 

ΑἸάϊηδ, θεν Βιοίθο, ϑῖερ ἢ. ̓ ΠᾶΓΡῸ 
ψΊΠοΙ, εἰ ἃ πᾶ Τεσυ πα (πε. 

ἐδύνατο) Ζεαμε δύναισο τηλ]εθαΐ, 
οοηῖτα  εΠΚκε δυνατὸς (στ οη πὶ 
οεηΐεθαῖ, ασυοοὰῦπι ἐρὸ ἔδητιο. {τὰ 
ὀηΐτα ἤπιὺὶ ἀρρᾶτεῖ, απ Ὀττατηῃ ἢτ 
δυνατὸς, σαοά αἰΐοπο ἴοοο Οοάϊοεβ ορ- 
τσὶ Ροπιὰτπη Πᾶῦθηῖ, ααοάηαε ἴῃ 
δυνατῶς τηπϊαῖατη νοϊαϊς ΔΑτηδ! ας 
Αηϊτηδάνετί, ρΡ. 173. 

σὼ ἑαυτῶν] Ματρο δη)Π)οῖ. σὰ ἕαυ- 
σοῦ. ἀεϊπἀς {ὰπὶ, Ῥατιί, δὲ ἃ μιϊτὴᾶ 
ταᾶηὰα (συεἰξ. ἑαυτῶν φίλους. 

,8. ἐσσουδαιολογεῖσο) ΓΙΌΠΟ Ἰοσα Πὶ 
ἰδαάδι δαϊάδαπ Ὁ ποὺ γεγο. (εῖε- 
ταὰτη σοτῆρατα ὥντορ. νἱ]]}. 3... 20. 

ἔγωγε, ἐξ ὧν) Μαῖρο νΠ]οΙ, μαθεῖ 
ἐγὼ μέν γε ἰξ ὧν. 

29. δούλου ὄντος} Τρία Ογγαὰϑ ἴαρτα 
ἴῃ ογαξοηὴς δὰ (σγεθοοβ Ο8Ρ. νἱϊ. Γβέϊ, 
3. δοῦλον ἴα τερὶβ μτοβίειυσ, Θαᾶγα 
Γοτ᾽ρταγᾶπη φίλου ὄντος πείοϊο απάδ Α]- 
Ἰλια τ) γοέξε ἀαπιηᾷνὶς [το παγα5. ΟἿ, 
Ογτορ. ἰν. ὅ, 2. Εατρίἀε5. Ἡεΐεποο 
2833. (εἴογαρη το δᾶηάεπὶ Ὠδιγας 
Εσοποτηϊσιϑ ἱν. 18. ᾿ 

᾿Ορόντας} Ομ]. Ορωνδας, (αῆδ], 

Ὁρῶνδες ἢᾶῦρι, 

καὶ οὗτος) Ὧε Οτοηΐδ τεξῆς ἰηΐετσ 
ΡῬτΓείδιυγ ᾿ὰγο ΘΓ 55) 811} ἀξ τερεὲ Ῥεῖς- 
τα τ. 

ὃν ᾧ::ὦ} Ταπιίϊηα ἐπεὶ ῴετο. πε], 
οσυτῃ ΑἸάϊηα ἴδοις, αὐ διερῇδημβ εἴ 
τη ΔΙῸ ψηΠ ον, εϊπάδ φιλέταιρον 

Ὠαῦεπς Βαά, νοεῖς, ΗΙβοταπι Οτοπίῖξῳ 
ΡῬετβαιε παῦεβ Τὰ ργὰ σδρ. νἱ. (εξὲ 2, 

ἐπεὶ πολέμιοι] Ῥατ, ᾿ἰθεγ ἐπειδὴ Π8» 
Ῥεῖ. 

ἘΣ 
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7 ὮΝ - »-»" 3 Ἃ ΄ Ν Ἂς 

90τυγχώνειν ἡ πωρῶ βασιλέι. Μέγα δὲ τεκμήριον Κῶι τὸ 
3 ἊΒ "» "“ -»“» Ζ «“ 4... ἅς εν 
ἐν τῇ τελευτή τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον, ὅτι καὶ αὐτὸς ἤν 
Ε ε ὺ Π Ἰῷ ᾿ : μὰ "δέ ὰ ᾿ Ψ 

ὠγωϑθὺς, κωι κρίνειν ὀρθῶς εούνῶτο τοὺς πιστοὺς και 
Ψ ͵ ͵ τον Ν ιν ᾿ 

91 εὔγους καὶ βεβαίους. ᾿Αποθνήσκοντος γὰρ αὕτου, πάντες 
ς ΕΣ δὰ. ἃς Ἂ Ν ᾿ » 3 (0. 

σι σσῶρ οὔτον φίλοι και συντράπεζοι μωώχόμενον πεν ω- 
« λ ᾽ὔ Ἂς ΟῚ Ζ Ἔ “ δὲ Ρ 

γον ὑπερ Κύρου, “πλήν Αριωίου ουτος δὲ τετωγμεένος 
3 . »"» » 7 ϑάς ἂν ω.« ἊΨ} « ᾽ 
ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ, τοῦ ἐππίκου ὥρχῶων" ὡς δὲ 
Ἵ “ ζΖ 2) 5) Ἂς ον Ψ 

ἡσϑετο Κυρον πεπτωκοτῶ, εῷυγεν, ἐχῶν κωὶ τὸ στρώτευμνῶν 

σῶν, οὗ ἡγεῖτο. 

ΘΙΆΑΡΩΧ, 
Ν ᾽ 3 ΄ ς Ἀ 

ἘΝΤΑΥ͂ΘΑ δὴ Κύρου ἀποτέμνετω! ἡ κεφαλὴ “καὶ 
Ὁ Ν Ν - 3, ἱῆν ΄ Σ 

χεὶρ ἡ δεξιώ, Βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διωκων εἰσ-- 
7 3 Ἀν τ ὦ “ Ψ δ ᾿ ἜΝ Ν ΧΕ ον 

πίπτει εἰς τὸ Κυρείον στρωτόπεθον᾽ οὶ οἱ μὲν μετῶ Αρι- 
᾽ δυζω 3 Ν, 7 Ν “» ἀκ δ 

αἴου οὐκέτι Ἵσταντωαι, ἀλλὼ φεύγουσι διὸ τοῦ αὐτῶν στρω-- 

τοπέδου. εἰς τὸν στωϑι μὸν, ἔγϑεν ὥρμήντο" τέτταρες δὲ 

20. Μέγα δὲ] Ματρο διερῇ. εἰ Ὑ}}- 
Ἰο, μέγα γάρ. 8εἀά σοραϊάῖαγ Οταῖῖο 
οαπὶ {εξὶ. 29. ᾿π||0. 

31, οἱ παρ᾿ αὐτὸν φίλοι] 0! ὈΊ ΠΟΥ 
Τογιρίαπι ΟἹ πὶ Τα ΠΠξ οἱ περὶ αὐτὸν ῷ, 
1. (ἔοοη. εἴ : ἐκείνῳ οἱ φίλοι ἀποϑα- 
νόνσι συναπέϑωνον πάντες περὶ τὸν νεκρὸν 
μαχόμενοι. πλήν γε ᾿Αριαίου. ᾿Αριαῖος 
δ ἔτυχεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ κέρωτι σπε- 
ταγμένος. ηΠϑ6 φοτγεπηα νἱγὶβ ἀοξὶ!8 
Τηοτῖο {αϊρεξῖα χη, ἰαπαθαπ ἃ 
ξιατητηδίϊοο εχ ἢ. 1. ἴῃ 8]16Π τὴ ἴτὰ- 
ἀαπέϊα. 

᾿ πεπτωκότα] Ματρο ΨΊ]οἾ, σεϑνη- 
κότα Ὠαθεῖ. 

1. ἀσποπσέμνεται) Ρ] αἴατο 5.13. κα- 
σὰ δή σιν νόμον Ἱπερσῶν ἡ δεξιὰ χεὶρ 
καὶ ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος ἀπεκόσ ---- 

καὶ σῆς κόμης δραξάμενος (Αταχ γΧ 65) 

οὔσης βαϑείας καὶ λασίας ἐπεδείκνυε σοῖς 

ἀμφιδοξοῦσιν ἔσι καὶ φεύγουσι. ΤἸάεπὶ 
17. ὁ σὴν κεφαλὴν ἀποτεμὼν καὶ τὴν 
χεῖρα σοῦ Κύρο» Μεσαβάτης. ΟΌΪ ΡΊο- 

Γεητπα οατὴ Οοάϊοςε ϑαπέϊσειτη, Μα- 
σαβάτην ποταϊηαῖ. ἰπ Οτοῇδ ἵγαρ πηςῇ- 
{5 Ῥ. 64. εἢ Βαγαπάώτης, Ὁ] δαάϊτατ: 
καὶ αἰκισμὸς τοῦ σώματο: Κύρου ὑπὸ τοῦ 

ἀδελφοῦ ᾿Αρταξέρξου" τήν σε γὰρ κεφα- 
λὴν καὶ σὴν χεῖρα, μεθ᾽ ἧς πὸν ᾿Αρτα- 

ξέρξην ἔβαλεν, αὐτὸς ἀπέτεμε καὶ ἐϑρι- 
ἄμβευσεν. 

οὐκέτι ἵστανται) Ὠϊοάοτιβ χὶν. 24, 
᾿Αριδαῖος ὁ Κύρου σατράπης, τετωγρεένος- 
ἐπὶ τῆς ἡγεμονίας, τὸ μὲν τυρῶσον εὐρώ- 

στως ἐδέξατο ποὺς ἐπιόντας βαρβάρους" 

μετὰ δὲ ταῦτα τῆς φάλαγγος ἐπὶ τοολὺ 
τυωρεκτεινούσης κυκλούμενος καὶ τὴν Κύ- 

ρου πσελευτὴν πυϑόμενος, ἔφυγε μετὰ σῶν 
ἰδίων σπρωπιωσῶν τυρός τινα τῶν ἰδίων 
σφαϑμῶν ἔχοντα καταφυγὴν οὖκ ἀνεπι- 
φήδειον, ; 

διὰ τοῦ αὐτῶν] Ἰῖὰ ἘΔά. γεῖῖ. εἴ 
Ουε!ῇ, αὑτῶν σαπὶ ϑίερμαηο τεσεηῖὶ- 
ΟἿΟΣ, 

ἔνϑεν] Ηαπὸ διίερῃδηϊ σοη͵εξειγαπι 
νυ]σαῖο ἐν ᾧ ῥγϑία τ σαπὶ Ηατοπίπ- 
ἴοπο Ζευαπθ. ἔνϑα ε ἰπ πηδτρὶπᾷ 
ϑιερἢ. ΨηΠΠοΙ, Ῥατγ, Ἑτοη. [Τηΐτγα ἰἰ. 
1.7.3. εἢ ὅϑεν ὡρμῶντο, Η! οτ. στ. νἱ. 
4 14. ἔνϑεν ὥρμηντο. Αὐτίαπα5 ΑΠδΌ. 
1]. 20, 5. παρῆν εἰς τὸ στρατόπεδον, 
ὅϑιν ἀφωρμήκει, ὀσίσω Βαψιστάνης. ὉΘὶ 
ἙΒάϊτον Ηα]εηῆς ὁχ ΕἸογοηζίπο ᾿ἰῦτο 
ἔνα ὡρμήκει ἀράϊι, 584 [{]{- 24; 7. 



ΤΙΒΕᾺ 1. ΠΑΡ. Χ. όρ 

ἐλέγοντο παρασάγγαι τῆς ὁδοῦ εἶνωι. Βασιλεὺς δὲ καὶ 5 
ε Ἕ ἣν δῷ 7 57 ᾿ς 2 ἃς ΧΝ 

οι σὺν αὐτὼ τώ τε ὥλλω σολλωῶ διωρπάζουσι, Ἀώι τὴν 

Φωκαΐδα, τὴν Κύρου πωλλακίδω, τὴν σοφὴν καὶ κωλὴν 

λεγομένην εἶναι, λαμβάνει. Ἢ δὲ Μιλησίω, ἡ νεωτέρω;, 3 

ληφϑέσω ὑπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα, ἐκφεύγει γυμνὴ 
ΝὟ ἀρ ΝΙ ἡ Φ δ ἂχ - -» , “ἢ 

τρὸς τῶν Ἕ λληνων, οἱ ετυχον εν τοῖς σκευοφόροις ὁπλώ 

ἐπανελθὼν ἐς τὸ στρατόπεδον, ἔνϑεν ὧρ- 
μήκει ἐς τῶν Μαρδῶν τὴν γῆν ἀδα εχ 
εοάεπι ΕἸοτγεητζίπο, ᾧὉ] νυ ]ραθαίωγ 
ἔνϑα περ ὡρμήϑη. 884 αἰτοῦίαμα ἔνϑεν 
ὥρμητο εχ Χεπορποηῖα γοῖου! ΕΠ ἀπ 
εταῖ. ΑἸταά δηϊπιὶ ὁρμοᾷν, ΑἸ 4 ὁρμιᾶ- 
σϑα, εἰ Χεοπορποηῖι εἰ Αττίαηο. [ἴῃ 
Ε]5 ἰπῦτοὸ νἱ. 12.7.1. πε νατὶείαϊα 16- 
Βίτατ: ἐς σὸ στρατόπεδον, ἔνδγεν τσερ ὧρ- 

7 . " Ν « Ἄ Ἂν ᾽’ 

μήϑη. νὶ. 4.6. ἔνϑεν δὲ ὡρμήϑη πὸ δεύ- 
τερον. Ν. Τῷ, 6. καὶ ἕνϑεν ὡρμήη. Ϊ. 2, 
4. ἔνϑεν τῦερ τῇ τσροτεραίῳ ὡρμήθη. 1. 
7, 7. ἔνϑεν δὲ δρμηϑείς. επῖηας ἴῃ 
ΠΠΟΣ Οὐ νἱ. 4. Ῥ.. 330. εἰ στο: 
«“ ), .' " ΕΝ τ Ἢ ΄ ᾿ ἢ μ 
ὁτῶν ἀφίκηται, ἔν. ἄν σρίκῶ θενος ἤ-. 5011" 

Ὀεπάυ τη εγὰΐ ὡρμημένος ἦν, αἀαοα Πᾶ- 
Ὀεὶ πιᾶτρὸ [(εοπο]. 

1. τὴν Φωκαϊδω] Ρ] αἰάτοῃυς Ατίαχ. 
26. ᾿Ασσπασίαν τὴν μάλιστα σπουδασϑεῖ- 
σαν ὑσὸ Κύρου, φσότε δὲ βασιλεῖ τταλλα- 
κευομένην" ἦν δὲ Φωκαΐς τὸ γένος ἀπ’ 
ΕΣ ,7 } ΄ ,ὔ να 

Ιωνίως, ἐλευθέρων γονέων, καὶ σεϑραρ- 
μένη κοσμίως, ---- Κῦρος δὲ προσεῖχεν αὐτῇ 
καὶ μάλιστα πασῶν Ἔἔσσερξε καὶ σοφὴν 
τοροσηγόρευσεν' ἑάλω δὲ Κύρου τσεσόντος 
ἐν τῇ μάχη καὶ διαρπαζομένου σοῦ σπρώ- 
τοπέδου, Εχ εοάξπηι ἔοπίς τηῦ]το Ρ] τὰ 
ἀετγίνανις “πη Ν. Η. χὶϊ 1. εχ 
ααϊθα5. Πὰς ρογπθπὶ ἤθοο ταἀπίαπ : 
« ν ) ΄ ϑφω Ν ε Ὁ Ν 

ὅτε δὲ ἀνηρέϑη Κῦρος ---- καὶ ἑάλω τὸ 

σερωτόπεδον σοῦ Κύρου, μετὰ καὶ τῶν 
ῃ ,ὔ ἣΝ 2 δ' ἵν 2 3. .,Φ» 

Φλλων λαφύρων καὶ αὑτὴ εάλω, οὐκ εἰκῆ 

καὶ ὡς ἔτυχεν ἐμπεσοῦσα εἰς τοὺς τσολε- 
΄ὔ » Ῥγ 8 2 ΧῈ 3 Ν ᾿ 2 μείους. ὧλλ ἀνεζήτησεν αὐτὴν σὺν σολλή 

τῇ φροντίδι ὃ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης" ἤδει 
γὰρ αὐτῇς πὸ κλέος καὶ σὴν ἀρετήν. ἜἘσεὶ 

δὲ αὐτὴν ἤγαγον δεδεμένην, ἠγανάκτει, 
καὶ τοὺς μὲν τοῦτο δρώσαντας εἰς δεσμω- 
τήριον ἐνέβαλε, τσροσέταξε δὲ αὐτῇ δον ῆ- 
νῶι κόσμον πολυτελῇ. 

3. ἡ νεωτέρα) Ῥατϊ, ἦν νεωσέρα, ἣ 
ληφϑεῖσα ὨαΌεῖ. Ζεαηῖο Μιεῆδ ἀϊοὶ 
νἱάεταγ ἤδθο γζηοῦ παΐμν ἀαοὨΐα τι 
Αἰραῆα 1114 Ῥεγῖο] 5 ΡΟ. ᾳυοαὰδ 
Μιεῆα ἔπεσι. Θυδῆ ἀς Αἰραῆξ πο- 
Ξηῖῃς σομῆες ! Μιάοσίας ᾿σὶταγ Ρροιας 

οὰπὶ Ῥῃοοαϊάς (Αἰραῆ4) σοπηρδγατὶ 
εἴ ἀϊοὶ νεωσέρα. δ8εά ργεοῖρας αἰσηὰς 
εἴ, αὰἱϊ σοπηράᾶτγείαγ, ἰοοὰβ. ΑἸΠεθῖ 
ἸΡγῚ 13. Ρ. 576. Κῦρος δὲ ὁ ἐπὶ τὸν 
ἀδελφὸν ἐπιστρατεύσας, οὐχὶ ἑπαίραν οὖ- 
σῶν τὴν Φωκαΐδα σὴν σοφωτάτην καὶ 

κωλλίσπην γενομένην εἶχε συστρατενομέ- 
νην, ἣν Ἐξενοφάνης φησὶ τορότερον Μιλτὼ 
καλουμένην ᾿Ασπασίων μετονομασθῆναι. 
Συνηκολούϑει δὲ αὐτῷ καὶ ἡ Μιλησία 
τοολλάκις. Θυξφ νέτθᾶ εχ ἢος Χε- 
ΠΟΡΠΟΙτΙ5 ἴοσο ἰταηῆαία εἰ ποίπεπ 
Χεπορῃδηΐϊς εὔγοσα ΠΙΡυατὶ ΓαὈΠιῖτα- 
τὰ πῇ ἔα Π πὶ Γαὐρισαίαγ παρέγαβ Αἰμε- 
Πδὶ Βάϊτοσ, δε πἰπιῖς πιαϊία αἰίοτε- 
Ρδηΐ ἴῃ ΠΥ γδίοη 6, αὰ8πῈ αἴ α Χεπο- 
Ῥῃοπίς Ἰοοὰπιὶ ἀπέϊαπι [αρ᾽σατγὶ [1- 
οεαῖ. Χεπορῃδπεβ ἰβίταγ 1116, 4]1- 
ἀπάε Ἰρποίας, ἀρ ητ5 Ἰη]αϊ τε μὰ 5 
εἰ, Πὲ Μιιοῆα πὰπὶ ἰάετῃ 111ς τὰ- 
αἀτϊάετιῖ, δὰ αἰϊαηάς Αἰδηθοας. ποῖϊ- 
τ{Ἰὰτὰ ἀσχοτῖῖ, νευθογαπῃ Ὀτγενιίας ἀπ- 
Ὀίατῃ ταὶ πα, ΟἸεαγοῆβ ΑἰΠΕΠδοὶ 
13. Ρ. 580. Πατταῖ, Ρεγιοἶο πὶ γερο πη 
Ροτίατδῇδ Αὐραῆδο οδυίΐία, οὐχ, ἕνεκεν 
᾿Ασπασίας τῆς νεωπέρας, ἀλλὰ τῆς Σω- 

κράτει τῷ σοφῷ συγγενομένης. ὉΌΪ 4085 
νεωτέρα ἀϊοίταγΓ Αἰραῆα, ἀϊπίηρσαϊταν 
8ΔὉ δὰ, 4185 ουπὴὶ ϑοογαία ἔαϊε νοτίαια. 
Ὑτεβ ᾿ρίτυγ δοάθη ΠΟΠΊΪΠ6. ἔδυ Π85 
"Πα γοβ, ααδγαπη ἀμᾶ5 φοβετίογεβ, 
βοῖαϊε ϑδηιαϊεβ, τὰς νεωτέρας αἰοὶ νὶ- 
ἄες, {εὰἀ δἸτεγα πὶ σορπογηθη Μ|ιϊεῆδ, 
αἰταεγαπὶ ΡΠοσδΙ ἀϊ5 ἱεραζγαί. 

πυρὸς σῶν Ἑλλήνων] Βτοάδου5. σοττὶ- 
δι: πρὸς σὸ τῶν Ἕλ. 116} }ΠΠ 5 στρώω- 

πόπεδον, Μυτεῖας σὸν τῶν Ἑλ. ἱπίε]- 
Ιεέϊο σταθμὸν, πρὸς σὸν Ἕλ. ϑίερμα- 
05, ἰζδτα ᾿Π 16] }Π ρὲ π5 σταθμόν. Ουτὰ 
ΤΆτΟΠετο Ζεαπα ὨΪΠ1] τηὰΐίδης σπρὸξ 
σῶν Ἕλλ, ἱπιεγργείδιγ ῥα 16 γ1ον 71 
ες νέος. ϑεὰ Ἰοουβ Οὐἀγνῆξε Ζ. 207. 
πτσρὺς Διὸς εἰσὶν ἅπαντες ξεῖνοί σε στωχιοΐ 

σε Ὦὰσ ΠΟ Ρεγίίηει, Ῥοίεσγαϊ σοτη- 
ταοάϊαϑβ σοηρᾶγατε ἀποθνήσκειν, κακῶς 
ἀκούειν ὑπό τινος, πρός σίνος, ϑεὰ τηᾶ- 

5. 
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93 δ ΄ Ἕ Χ “ ἑ ' 
ἔχοντες, καὶ ἀντιτωχϑέντες, πολλοὺς μὲν τῶν ὥρπω- 

᾽ ᾽ “7: « λ Ἂν 

ζόντων ἀπέκτεινων, οἱ δὲ καὶ 
Ε Ζ΄ 3 ᾿ 7ὕ 

ἐφυγόν γε, ὠλλω καὶ ταύτην 

3, τε 3 5 μὴ 

αυτων ὧὡπ έ9 ὡγον" οὔ μῆν 

3 ᾽ν [4 . 

ἐσωσῶν κ͵ὶ τώλλω, ὁσῶ 
πὰ Ἵ ο κν ͵΄ 37 5 ἊΔ δ. 

ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήμωτω καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο, πτάντω 
, 95 

ά εσωσῶν. Ἔνταύϑω διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ 
ΡΝ. «ς Ἢ 7 ς Χ “ Ἂς 

οἱ Ἕλληνες ὡς τριώκοντο στάδια, οἱ μεν διώκοντες τοὺς 
ς Ἂς ς ἐς » ς ᾿ ε Ψ 

κω’ ἑαυτοὺς, ὡς πάντως νικῶντες" οἱ δὲ ἁρπάζοντες, 
ς 27 »-ὋΟ ε ἜΤΟΣ Α ς ᾿, «“ 

δῶς ἤδη πάντως νικῶντες. Ὥς δὲ ἤσϑοντο οἱ μὲν Ἐλ- 
-7) Ἂς Ἂς - Ζ ᾽ - ᾿- 

ληνες, ὅτι βωσιλεὺς σὺν τῷ στρατεύματι εν τόϊς σκευοφό- 
ψ, ὡ. 9 Φ δ Ρ " «“ ς 

ροις εἴή, βασιλεὺς δὲ ωὖ ἤκουσε Τισσαφέρνους, ὅτι οἱ 
« “ὦ, ς Ἂ 3 ἮΝ, "΄ 

Ἑλλήνες νικῶεν τὸ καθ᾽ ἑαυτοὺς, καὶ εἰς τὸ τρόσϑ εν 
5 » 3 “Ἥ ἿΝΕ Ἂς Ν Ε 

οἴχοιντο διώκοντες, ἐνταύϑω δὴ βασιλεὺς μδν ἀϑροίζει 
Ἂ- «ς γὖ ἽΝ 4 - ξ Χ » 3 

τοὺς ἑωυτοῦ, καὶ συντάττετωι᾽ ὃ δὲ Κλεωρχος εβου-- 
7 7 " ͵ 7 Ν ἫΝ 9 

εύετο, ΤΠΙρόξενον κωλέσας, (σλησιαίτωτος γὰρ ἡν) εἰ 

Ἴτπὶ οὐπὶ Δ οἰκο τρρὸς σὸ σῶν ᾿Ελλή- 
νων σσρατόπεδον [οτἱῦετε. Νίαγῃ αἱ 111 
ἱπίεγρτείδειο ροῆδι Δα! θοτὶ, Γογὶ ρία τη 
ΤρΡοτίεθαι ποὴ ἐκφεύγει, [εἀ ἀποφεύγει : 
1Ππὰ επὶπὶ αἀμγμρέγε, Ὧοσ εἢ ε771- 
Φε7ξ. 

σῶν ὡἁρπαζόντων)] 1ίὰ ουπὶ αι. 
Ετου. νυϊ]ραίαπι διαρπ', σοτγαχὶ, 

ἀπέδϑανον" ---ἀλλὰ] Ἑτοῆ. Οοάεχ 
ἀπεφύγοντο ἀλλὰ Ὠδρει τε] αΐϊα ο- 
τα ΠΠ5. Ἰάδηι ἀδίησερβ καὶ ἄλλως ὁ- 
πόσα ἐντὸς ὨδΌῦεϊ, ὁπόσα εἰίάτη Εαά. 

ναί. οὐπὶ πε]. 
ἐντὸς αὐτῶν] 1π|ἱῤῥογμηι σαμγὶς ουτα 

Ζααπῖο δή ειῆκε Ἰπτεγρτείαϊαγ, οοηΐτγα 
οὐσῶν ἩΙΟΠΙΠίοη τείεγεθαϊ δὰ ὅσα, 
Δα ἐνσὸς ἸΠ16]]Π|ρ αὶ σοῦ στρωτοςτέδου. 

4. οἱ Ἕλληνε] Οαεῖῇ, ἀτιϊσα!ατα 
οἵηϊῆι, ϑβεηαξηβ οἱ μὲν ρετῖπει δὰ 
Οιξθοοβ, οἱ δὲ 8 ταρϑη) σὰπ} []5, βα- 
σιλέα καὶ τοὺς ἀμφὶ αὐτὸν, αἀυθδῃηθαπα 
Το] 5 τὰχ ἔαετ ποπηϊηδίαϑ. 

ἤδη πάντως νικῶνσες) Μυϊραίατη 
“πάντες ἴα Βτοάεξοις ἐπχεηάαν!ε ; 816- 
Ῥῆδηϊ οοπ]θξϊαταπη σόντα τεσερίξ 
Ζεαπδ : ἰάςπὶ Ατηδίριυβ τεἀαϊα ΠῈ εἰ 
νἱἀεθαίωγ: φναβῖ ἐκ οὐπηὶ ῥαγίε «Ἱοῖ. 
πὶ. Ῥτιϑίετεα οταιοηΐβ (δτεπὶ εἴ 
ἰοσα πη 11. 1,1. ΘΟΙΏΡΙΟΌΑΓς αἷὰ ϑίε- 
Ῥῇδηὶ τατοηθῖη. 844 ἰοοὺβ ᾿ς: ὡς 

Ἵ 
ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ “Ἕλληνες 
ἐκοιμήθησαν οἰόμενοι τσάντα νικᾷν, νεὶ, 
αἰ εἢ ἴῃ Ρατγ, τὰ πάντα νικῷν, ΠῸΝ 
ρΡοίε σοπιπιοάε οαπὶ Ὦοσ σοτηρᾶ- 
ταῦ: Ῥετγίβο δηϊτι [01] πὸπ Ορροπυπίαγ 
Οτϑοῖβ. Οἰληΐβ δαίετη αἰ! ουΪτ45 εἴ 
ψἱΕΠ1 Γαίριοῖο τεάεε ἴῃ νεγθ 5 αἰταγιὰβ 
ΤΩΘΓΊΌΤΙ ὡς ἤδη πάντες νικῶντες. Οοη- 
(τὰ ϑίξρ απ ἱπ ῬγΓΐοῦα ΠΊΕ ΌΓΟ 
πάντα νικῶνχες (ΟΥΙ νοϊαϊ, Θυᾶγα 
αἰϊεητίοῦ ΝΥ εἰκίο εππεπάδηςι ὡς ἤδη 
πάντας νενικηκόσες, ἘἈ65 ρα, πυτηε- 
ΤΟΙ ΠῚ ταῖϊο εἰ σὸ ἤδη Ποο νἱ ἀεί ρο- 
ΠυΪατθ, οἱ αἷΐ νὶγ ἀοέξϊας, 

ὡς δὲ] Μαῖρο δίερῃ, ΨΊ]οΙ, Ρατ, 
ἐσεὶ δὲ, Εἴοη. ἐπεὶ δὲ ὡς. ϑεαηαξῃϑ σὺν 
σῷ οχΧ Ρατ. Εἴοῃ. τηᾶγρὶπα ΨΙΠοΙ, 
ἄεάϊε Ζεαπε ; για] πὶ σαπὶ τε] 45 
10τῖ5 περίεχῖς γε κε. 

σὸ καϑ' ἑαυτοὺς} 1ΏΓΕΙ]ρῈ μοέρος γεὶ 
σπράσευμα. ϑίερῃαπιιβ ἰἀπηεη σοὺς 
καὶ" ξαυτοὺς εἴα Ὦϊο ἐοτ ρα ΠΔ τηᾶ- 
1εθαι. 

οἴ χιοινπσο} 1ἴὰ στη ϑίερ πᾶ ΠΟ πιᾶῦρο 
ΨΠΠ]οΙ, οὔχοναο ἘΔά. νείε, πεῖ, Ετοη. 
ἀείποερϑ ἰἰάθπι ΕἰὈτὶ πέροποις Ὠδθεηΐ, 
ΨΟΓΙΠῚ ΠΙΔΙΡῸ εἰϊατ ΨΊ]ΠΟΙ, 

ἀϑροίξει] Ἑῖοη. δἀάϊε οἴχονταί «ε, 
αποά δά ρτϑοοάεητια ρεγίίπογα υἱ- 
ἀοίατ, 



ἘΒΕΒ 1. ΟΑΡ, Χ. " 

πέμποιέν τινῶς, ἢ πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρή- 

ξοντες. 
Ἔν τούτῳ βασιλεὺς τάλιν δῆλος ἤν προσιὼν, ὡς εδό- 6 

κει, ὄπισθεν. Καὶ οἱ μὲν “Ἑλλήνες δυστραιρόντες σω- 

νρρημραρ μα ὡς ταύτη τρυσιόντες καὶ δεξόμενοι" ὁ δὲ 

βασιλεὺς ταύτη μὲν οὐκ ἡγέν, ἡ δὲ σαρήλϑεν ἔξω τοῦ 

εὐωνύμου κέρωτος, ταύτη καὶ ἀπήγαγεν, ἀνωλαβῶὼν καὶ 

τοὺς ἐν τῇ μάχη τρὸς τοὺς “Ἑλλήνας αὐτομολήσωντας, 

καὶ Τισσαφέρνην, καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ Ὁ γὰρ Τισσω- 7 

Φέρνης ἐν τῇ τυρώτη συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὼ διήλασε 

παρὰ τὸν “«σοτωμὸν κωτὼ τοὺς Ἕλληνως πελταστάς" 

διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν οὐδένο,, διωστώντες δὲ οἱ “Ἐλ- 

λήνες ἔπωιον καὶ ἠκόντιζον αὐτούς: ἜἘπισϑθϑένης δὲ ᾿Αμ- 

Φιπολίτης ἡρχε τῶν πελταστῶν, καὶ ἐλέγετο φφρόνιμος 

6. ᾽ν πούτῳ] Ετοη, Οαπλ ΠΊΔΙρΙ Ως 
ΨΙΠοΙ, Ἔν σούτῳ καὶ Ὠδδεῖ. 

συσσραφέντες) (οπνενῇ, νεὶ φοησενία 
ασίό οὐτὰ Τεοποίανίο, [Ἄτοἤείο εἴ 
Ζευπίο ΨΥ εἰῖκε Ἰῃτεγργείατυσ. Ἐπ ἴῃ 
Πτδτο ἀε [οεὰ. ΤΟΡΌΒΙ. ΣΙ.» ὅ. (ΟἿῈ 
ἄγει συσαρέ ἐψας ἐπὶ δόρυ, ΌϊΪ Μοτὺβ 
ἰατηξη σσρέψας τηαϊεῦδι : ἀνασερέψαι 
εἰ ἐπ φαιοηη σοηϑεγβοπε ἘΕ]]Θηΐο. 
ψνν πω, τὰ. ΔηΒῇ. ἰν. 3,.20. “568 ὅπ. 
ὈΙΓᾶτε πῸ5 ΠΟῚ ῬΔΕΠΩΓ ἸΠΌεγ Ῥατ, εἰ 
τοη. 4] σσραφέντες. (ογρίατα Πᾶ- 
Ὀεηΐ, ̓ 4υοα ΓΘΟΘΡΪ. 

ταύτη σροσιόντες) χ Ἀδςρίο Δ, στροσ- 

μόνσος ΟὈΓΩ [(Ἀτοἤ το. Ρτοθασῖς γι- 
[ΠΟ ἢ εἰ Ζευηθ, ααἱ νυϊδπαίαγη 
«οροσιόντες, αποά εἰἰαπὶ οἶκε τειῖ- 
πυϊῖ, ἤης {επί εξ δἱί. ϑεά ἔατα- 
ΤᾺΠῚ σροσιόντες ἢ Ἰη(ογρτγείει!β ἀε οο- 
σατία, Ὀδπα σοηνεηϊξ στὰ [ἘαἜητὶ 
δεξόμενοι. ϑοτρίατα σοΟηΐτα προσιόντος 
Αἰ οΙεστα ἔδοϊς Τεηίασω οὐ! ηὸ αὐτῷ, 
εἰ ἀστατῃ ΟΥατ ΟΠ ΕΠ ; 4186 τη Ϊΐο ὰ- 
ΟἸἸοῦ δταϊ, ἢ Χεαπορποη ἀἰχιῆξε ὡς 
ταύτη προσιόντα δεξόμενοι. 

παρῆλϑεν) Ἀεάὶϊ δ (δρ. 8, 23. Πε- 
᾿πὰς κασὰ σοὺς Ἕλληνας τηαῖὶε οἵ ἴπ 
Ῥατι. Ἐτοη. εἰ πηαγρίηθ ΨΊΠοῖ, Εβο 
ΨΕΙΟ ἐχ Εἴοη. μετὰ τοὺς “Ἕλλ. δη- 
οίδίατη τερεῖὶ ἴῃ Ἑάϊῖ, ΟηΙΑΌΥ, 

τη88. 
7. διήλασε παρὰ Τηιετίεγι πὶ νυ]ροὸ 

καὶ οτηἹῇ οὐτὴ "44. νεῖῖ. σε], Εἴοη. 
ΟΌΪ ἰαπιδη εἢ ἥλωσε, εἴ οσὰπὶ Ρατ, 
Οοηίτα ΥΥ εἰΐκε πιϑ] δαὶ ἀλλὰ διήλασε" 
καὶ παρὰ σὸν πος.---τ πελταστὰς διελαύ- 

νων κατέκτανε. 4888 τηυΐατο, Ἰοηρο 
δὶς δ Ἰηάο αὶ ογαιτοηὶβ ΧἜπορμοη- 
τέβος 

κατέκωανε] Ἦσοο ἄεάϊε πγᾶγρο ΨΊ]οΙ. 
ΡΙῸ χατέχφανε, αὐ ἴὰρτὰ (ἂρ. 9, 6- 
Τηΐγα {{|. 19. 2. εἴ κατακαίνειν. 1π Ατ- 
τίδηϊ Απδῦ. ν, 18, 11. νυ]ραίαπι κασ- 
ἔκανεν ἙάΙοΥ Ηαϊεηῇβ ἐχ ᾿ἰῦτο ΕἸο- 
τοηΐ. οἱ Βαῇ]. ἴῃ κασέκσωνε τη ΐανζ, 

αὐτούς) ΤητΕ]]ρῈ Τισσαφέρνην καὶ 
σοὺς σὺν αυτω. 

᾿Αμφιπολίτης] Μαῖρὸ 1,δοπο]. εχ 
γετῆθης Ατηδίςοὶ Μεγαλοπολίτης Δ}- 
ποίανϊτ. Τηΐτγα ἴν. 6, τι. εἴ 3. ἰὈεσ Ρα- 
τ, οατὰ Εοη. ΕρΡΙ Πεπδπὶ ἡγαΐδί ἴπ 
ΟΠ Πεπεῖ νεὶ ΡΠ Πα πεῖ. 

φρόνιμος γενέσθαι) ἷ. 6. φρονίμως σπιρι- 
ἥσαι, ῥγμάεπίεν ζεοι 76. ΝΥ εὐκιο νεῦρα 

᾿ἔγισεγα νἀεαηίαγ, ασαοπᾶπὶ ΠΟῚ αΪ- 
σαῖαγ, αυᾶτα ΕρΡΙΠΘη65 ρτἀεξητζίδιτι 
[ὰᾶτὴ ἀεπιοηδτγανετιῖ. [ρίταγ φοβερὸς 
νο] ἤπια νοοδ ϊ πὶ {οτὶρίαηι πηᾶ- 
Ιεθαῖ. 

.Ἑ4 
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3 " ᾽ ε »-»-Ὃ 5 9 

δγενέσϑαι. Ὁ δὲ οὖν Τισσωζερνης ὡς μέιον ἔχῶὼν ὠὡπ΄- 
3 3 ὡἶ 3 ᾿ν εἶ 

ἡλλάγη, «λιν μὲν οὐκ ὠνουστρεῷει, εἰς δὲ τὸ στρῶώ-. 
9 } 4 »ο»» ͵΄ Φ »-΄ νς 

τόπεδον οζικόμνενος τῶν Ἑλλήνων, εἴκει συντυγχώνει 
"“ ΝΥ » Ν 7 7 2 Ψ 

βασιλέι, καὶ ὁμοῦ δὴ ττώλιν συνταξάμενοι ἐπορεύοντο: 
" 2 Ὁ ᾿ς Ν τ »" ἅ ἂν 

ο᾽ Ἐπεὶ δὲ ἡσῶν κατῶ τὸ εὐώνυμον τῶν Ἕλληνων κερος, 

“ Ν᾿: 7Ζ 
10 ὄπισθεν τον οτῶμον. 

1Ὶ 

“3) ς «] Ὺ 7ὔ ἊΝ Ν Ὑ Ν 

ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες; μὴ τοροσάγοιεν τρὸς τὸ κέρας, οὶ 
ψ ΕῚ »" . ἃς νΨ' λ ἈΝ 

τποεριπτύξαντες ἀμφοτέρωθεν φυτοὺς κατακόψ,ειαν καὶ 
5 “5 ἊΣ 5 7 ᾿ Ξ΄ ἃ δ 9 

ἐδόκει αυτοις οὐ σπτυσσειν Τὸ Χερᾶς, τῶι τοιησασο αὐ 

ων» - 7 ΩΝ, 
Ἐν ᾧ δὲ ταῦτω εβουλεύοντο, καὶ 

Ν Ἂς ,ὕ . ον 9 "“ χ 

δὴ βασιλεὺς παραμειψάμενος εἰς τὸ αὐτὸ σχήμω κατέ- 
3 Ψ ᾿ τὸ “Μ Ν »" 

στήσεν εἐγωντιῶν τῆν φάλαγγα, ὥσπερ τὸ τῦρωτον μώ- 
7ὕ , 

χουμέενος συνήει. Ὡς δὲ εἶδον οἱ “Ἕλληνες ἐγγύς τε 
ὄντως καὶ τσωρατετωγμένους, αὖϑις παιανίσαντες ἐπήε- 

σαν πολὺ ἔτι τὐροϑυμότερον, ἢ τὸ τπρόσϑεν. Οἱ δὲ οὖ 

βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐκ τῦλείονος ἢ τὸ τπορόσϑεν 

8. Ὁ δ᾽ οὖν] Εχ τηᾶτγρὶπε ΨΊ]οΙΓ, εἰ 
Ῥατιῖ. δὲ τεσερὶς Ζεαπε. 

πάλιν μὲν οὐκ ἀναστρέφει} ἴἴξες νετ- 
Ὅα εχ πιαῦρῖὶπα ϑίθρῃ. ΨΊΠ]οΙ, Ῥατι, 
Ετοη. εἰ Ἀθρη5 Α. Β. δάϊοινι, αὐ {εη- 
τεπίατη ἀχρίθγεπι, οὐ] ἀεξεξεα πη 
ποπ ἰξηΐεγα πῖ Τπτογργεῖεβ, σαὰπῇ νετθᾶ 
ὡς μεῖον ἔχων τῇ ΤΉ ΟΥΙΟΥ ἀπτοη νετῖε-- 

ΤΘηῖ, ΟΠῚ ΘεὈθγεηϊ : οὐμηὴ τ γον ΑἹ 
εἰπε. ΝοΙοεγ Ἰηῆγα 11]. 4. 18. ἀπῆλ- 
ὅλον οἱ βάρβωροι μοεῖον ἔχοντες ἐν τῇ πότε 
ἀκροβολίσει. Ἰτη!αΐα5. αἰαὶ Ποσ. εξ 
Ατὐτάπὰβ. ΑΠΔΌ. 11]. 22, 1ο. καὶ μεῖον 
ἔχοντες τῷ ἀκπκροβολισμῷ ἀπηλλάγησαν. 

Οεἴογαπι πλᾶγρο ΝΠΠ]οΙ, ἱπίεν σῶν Ἑλ- 
λήνων Ἰηίετις γι συ] τη ὃ, δι 'π στὸ 
τηυσταία πη ΡτΟὈανοη. 1)ὲ τς ἰἱρία 
σοΙῃρᾶτα ἰΪ. 3510. 

9. διωακόψειων) Ῥατί. εἰ Ἐτοη. κασα- 
κόψειαν ἀεάεταηῖ, ηαοὰ ΗαςοΠίοἴοη 
Ἰοσο παῖς σοπνεηΐϊγε τεῦϊε βαζαϊί, 
ααοα οοηίτα 8 ἀδθαϊ δοςσερῖς Ζειπα. 
ΘΓ} Π15 εἰ Ἰοσὰβ ἴπρτα οἂρ. 8, 24. 
Ψεγθυπι περιπαύσσειν ἢο εἴ, αἱ ἢ.].. 
ἴῃ Ογτορ. νἱϊ. 1, 26. οἱ δὲ πεξοὶ αὐτῷ 
συντεταγμένοι ταχὺ ἐφείποντο καὶ σπερι- 
ἐπτύσσοντο ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν, ὥστε πολὺ 

ἐπλεονέκσει. Ὁ Οοάεχ ΑἸτοτξ, σερι- 
ἐπτυσσον ὨδὈεΕί. 

ἀνωπεύσσειν σὸ κέρας] ῬϊοϊζαΓ αἱ 
ἀναπαύσσειν σὴν φάλαγγα ΟΥγτορ. νἱϊ. 
5,3. ἐαρ]σανο ῥλαίαη σοι, 

το. καὶ δὴ] Μαυτεῖὶ σοπ]δοίαγαπι 
ἤδη σοττῖβοητς τεέζα ἱσαργοῦανῖὶς Ηαῖ- 
οὨϊηΌη ; νυϊραῖαπὶ εηἷπὶ (επί 
Παῦοῖ εὐηάδπὶ ἃρυαὰ Αἰίοος ἴοτὶ- 
Ῥίογεβ. 

«"αραμειψάμενος)] Μαὶε οὐπὶ Ηαῖ- 
οἰϊηίοηο σοηαηρὶς Ζεαπε νεγθαπὶ 
μος ουπὶ νοσαῦυϊο φάλαγγα. Νίαιῃ 
παραμειψάμενος εἰς ἢ. 1, Ἰάεπη ηυοά 
σΔΡ. νἱϊ!. {εξὰ. 13. σοῦ εὐωνύμου «ποῦ 
Ἕλληνικοῦ ἔξω ὧν. (ὐοπίτα νοσαΌ ΠῚ 
σὴν φάλαγγα φετίίπες δά (οἸατῃ νετ- 
Ῥυτὴ κατέστησεν εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμας 
Ιτά ας σοπηπιᾶ ροῆ σχῆμα το] ἐπ απὶ 
εγαῖ, αυοά ἴδοϊὶ. Βα]α αἰπιπέϊϊο ἴε- 
οἷἵ, αὐ δείατῃ Γδοποίανῖιβ ἃ (επία Ἰοοὶ 
ΔΟοιταγεῖ : ὩδΔΠῚ ἴα καὶ μαχούμενος 
συνήξι ΤΟΥ] νοϊαϊτ, Οείογαπι ἀντίων 
Πᾶῦες σε]. Ρατγ, Ετοη. ; 

11. ἐκ τυλείονο:] Ἐχ Ἰοπρίογα ἰηΐοτ- 
γᾶ ]1οὸ ναὶ Γραιῖο, φυδπὶ σᾶΡ. 8, 9. 516 
εἴ ἐκ πολλοῦ ΟΥτορ. Υἱὶ. 1) 27. αῃοά 



Π͵ΒΕᾺΕ 1. ΘΑΡ. Χ.: 8 
97 ε ΤΥ. 7) ν τς ΦἉΨ 3 “ 

εζευγον" οἱ δὲ εἐπεθιωκὸν μέχρι κωμής τινὸς᾽ ἐνταυκζω 

δὲ ἔστησαν οἱ “Ἑλλήνες" ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης γήλοζος 15 

ἥν, ἐφ᾽ οὗ ἀνεστρώφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέω, πεζοὶ μὲν 
3 3} “Ὕ Ἂ ΄ ς ᾿ ᾽ δ “ Ν 

ουκ ετι, τῶν δὲ ἱππέων ὁ λοζος ἐνεπλήσϑη, ὠστε τὸ 
7 Ἀ 

ποιούμενον μὴ γιγνώσκειν. 
Ὑ ο»“οσ 

Καὶ τὸ βασίλειον σημέιον 
ε«ὦ»"-νν “5, . 7 »" Ἄν πνῷς ᾿᾿ ᾿ 

ρον εῷασαν, ἀετὸν τιγῶ χρυσουν ἐπὶ τελτής ἀνωτετω- 

μένον. 

Ν Σ “»“ Ἂ Δ «ν»} 7 

Ἐπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθα, ἐχώρουν οἱ Ἑλλήνες, λείπουσι 13 
Ν Ν ΄ βιως “Ὁ ᾿ ΄ ! 3 Ζ » 

δὴ καὶ τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς οὐ μέντοι ἔτι ἀθρόοι, ὠλλ᾽ 
57 37 3 -“ 35 ξ Ζ "» ε ᾿ Ψ 
ὥλλοι ἄλλοθεν" ἐψιλοῦτο δὲ ὁ λύζδοος των ἐππεων᾽ τε- 

χὰ ἣν ,ὕὔ " »“ 

λος δὲ καὶ τωώντες ὠπεχωρήσαν. 
3 ᾽ Χ ΄, 

ἀνεβίβωζεν ἐπὶ τὸν λόφον, 

Ὁ οὖν Κλέαρχος οὐκ 
5 ΕῚ ΒΩ ᾿ ἢ Γ ΄- 

ὥλλ ὑπὸ αὐτὸν στήσως τὸ 
ὯΝ ᾿ τὰ ΧΝ Ξα 7 Εν οὖ 

στρωτευμώ, τεμπ ει Λύκιον τὸν Συρωκούσιον κωὶ Φλλον 
ΕἸ Ἂς Ψ ΄ 

ἐπὶ τὸν λόφον, καὶ κελεύει, 

Ζοιιαταβ σύῤῥωσῃεν ἱπίεγρτείδι5. εἴς. 
Ααἀάϊι Μεῖκε Ἰοσαπὶ Ατγίαπὶ ΑΠδΌ. 
ἴ. ΙΟ0,. 11. Ριὸ ἔφευγον Ετοη. Ὠαδεῖ 
ἄχονκο. 

12. ὑπὲρ] Μαῦρο Ψ]οΙ. ὑσὸ Παᾶ- 
Ῥει. 

ἐφ᾽ οὗ ἀνεστράφησαν ---- πεζοὶ μὲν οὐκ 
ἔσ] Ψυϊρο θα ἱπερῖς ἀϊπίπρασππε 
ἴῖα, αἱ ροῆ βασιλέα οσοοῃ ροπδηΐ, αἀ 
ψοτῦα τσεζοὶ μὲν οὐκ ἔτι τερείαηΐ νεῖ- 
Ῥαπῃ ἀνεστράφησαν. ϑεἃ τερεεῖῖο νεγῦο 
Ὥση εἰ ορὰβ, ἢ οοἰοη 'π ΤσοπΠιπηᾶ 
ταεσαστη {τα Π] αἴᾶν τ εἴ σΟΠΊΠΊᾶ 
ΡῬοξ ἔτι ροίαετ5. Μαΐίο ρε]ὰβ νεῦρα 
ἐφ᾽ οὗ ἀνεστρώφησαν ἱπῖεΓρταιϑ τ 27 
{πο {6 σοπιυογ εὐαηί, νο], τ ΝΥ ΕἸΠΚα, δε 
φμὸ σοηυεγβ βείενμηί. ἘΠῚ ροιῖ5 αὐ 
πη: σοὐ ε,1 σογευεν 1. ἤμεσατι ῥγο γε 
ἐγαπί, φΗΪ γ ΡῸ7, σογηίαὐαηίμγ, 

γιγνώσκει») ΤΠ1Ε] Πρ 6 σοὺς “Ἕλληνας. 

ἐπὶ πέλτης) Βαά, νεῖῖ. Δἀάιπηι ἐπὶ 
ξύλον, (ας! , σαπὰὶ δτερῆδηο ἐσὶ ξύλου, 
αυοά Πυιτοξὶπίοη. πιαῖανὶ ἴῃ ἐσὶ ξυ- 
στοῦ, (ὐοπιίτὰ [,δοηοϊ αν. να τα 
πέλτης τηυϊατὶ νο]υϊς ἴῃ σαλπεοῦ, οὐ- 
7.5 νοσαΌ}} ᾿πτογργειδιιοηθηλ σδπίε- 
αὶ εἴϊε νεγῦα ἐσὶ ξύλου. 1η Ῥατί. εἰ 
Ἐερὶ5 Β. Ο. 4ὰο5. [ατοῃετας σοπλρᾶ- 
τανῖτ, εἰ ὁρᾷν δῆλον, ὅτι ὁ μὲν ἀετὸς ἐπὶ 
πέλτης ἐπεποίητο ἑστὼς, ἡ πέλτη δὲ ξυ- 

δὰ Ἂς « ᾿ “Ὁ Ζ 

κοιντιθοντῶς το, ὑπὲρ του λδ- 

λωφτῇ ἐπέκεισο' ἔφασαν εἴς. ἘδήςΠῚ 
εἰ κ]οδα ἴῃ ίομ. πῇ ααοά Ὁ] εἢ 
ἐσὶ πέλτη εἰ ξύλῳ σε. Μᾶτρο ΨΠΠΠ]ΠοΙ, 
ΕΧ ἸΙΌΤΟ 2. 1.3. πέλτη, εχ 2. ξυλώτη 
ΡΓῸ ξύλῳ τινὶ, αὐ Ἰῇ ὅ, ἴῃ ηὰο 8 ἴῃ 
τεχία π ἱτγαρίετιηϊ, δηποίαν!. ἴπ 
Ογτορ. ν|ΐ. 1, 4. εἢ : ἦν δὲ σῷ Κύρῳ πὸ 
σημεῖον ἀετὸς χουσοῦς ἐπὶ δόρατος μῶ- 

κροῦ ἀνωπεπταμένος. ἘΠῚ ἰρίτυγ πέλτη 
ἢ.}, φαοά δόρυ ἴῃ Ογτορεβθάϊα : εἰ 501- 
ἀας ουπὶ Ἠείγοῃϊο πέλσην ἰπτετγρτεῖα- 
τὰ εἰἰᾶπὶ λόγχην εἰ ἀκόντιον. Θῃδτγα 
νεῦρα ἐσὶ ξύλου τὰ παπᾶπῃ ἐσ ποϊϊοπ ἀς- 
Ἰεπάα εξ τεξὶς σεπίμεγαητ Ποσνη ας 
δὰ ΟΠδιϊτοηεπὶ Ρ. ό9ο. Τουὺρ. 84 
Θυϊάατη 111, Ρ. 335. εἴ [τόπο δὰ 
ἢ... Ιοοὺβ Αὐτδηὶ ροῆιίαβ ἃ δυάδα 
ἴῃ ν. ξυσσὸν ἴα μαῦεῖ: σὰ σημεῖα τῆς 

ἐπιλέκτου στρωτιᾶς ἀετοὶ, εἰκόνες βασί- 
λεῖοι, στέμματα, πάντα χρυσᾶ, ἀνατε- 
σαμένω ἐπὶ ξυστῶν ἠργυρωμεένων. 

13. ἐψιλοῦτο----ἰ πασέων] Θυδλπαυδπι 
Χεπορθοητί5 ἀφέλειων εἴ πατίνατη οτὰ- 
(ΙΟῊ͵5 τωρ]  οἰϊαίθπι 6 πε πον !ῆε τη]- 
ὮΙ νιάδοῦ, [ἀπ ἢ πος ΠηλΕΙ ΤΠ ἐκ 
ε0 βΈΠΕΙΕ ΤΪΏῚ εἶδ ποη νϊάείατ, [εὰ 
ΟΥΔΙΙΟΠΙ5. δυο ἰαγρατα εἰ σαυφσολο- 
γίαν ἱπερίατῃ εἴῆοετα. 

14. κατιδόντας] Εἰοπ. θὲ κασι 
δόντα Ὠδθεΐ. 



γ4 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. ἢ 

δν.9 ω 

15 ῷου, τί ἐστιν, ὠπαγγέϊλαι. Καὶ ὁ Λύκιος ἤλασε καὶ 

ἰδὼν ἀπαγγέλλει, ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ κρώτος. Σχεδὸν 

16 δὲ ὅτε ταῦτα ἥν, καὶ ἥλιος ἐδύετο. Ἐνταῦϑα δὲ ἔστη- 

σῶν οἱ Ἕλληνες, καὶ ϑέμενοι τὰ ὅπλω ἀνεπαύοντο" καὶ 

ἅμω μὲν ἐϑαύμωξον, ὅτ, οὐδωμοῦ Κῦρος ᾧαΐίνοιτο, οὐδ᾽ 

ὥλλος ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδεὶς ταρείη" οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν 
ψ 3 2, ΩΝ ͵ ΕΝ ΩΝ 

τεθνηκότα, ὠλλ᾽ εἴκαζον, ἢ διώκοντω οἴχεσθαι, ἢ κατῶ- 
Ἃ ΄ » 2 ͵ » 

17 ληνψνόμενόν τι προεληλωκέναι" καὶ αὐτοὶ εἰββοουλεύοντο, εἰ 
5 »“ 7] Ἂς 2 » .« κἣκν δ δὰ 7 

αὐτοῦ μείναντες τὼ σκευοφόρω ἐνταῦλω ὥγοιντο, ἡ ἀπίοιεν 
δος κὺ ἃς 7 
αι τὸ στρωτόπεδον. 

7 » εὖ » ᾽ ΄ 

Εδοξεν οὖν αὑτὸς ἀπιέναι" καὶ 

18 ὠφικνοῦντωι ἀμφὶ δόρπιστον ἐπὶ τὰς σκηνώς. Ταύτης 
Ἃ “ » «ε ΄ -“  Ὰ ΄' ΕῚ Ξ 

μὲν οὖὐὖν τῆς ἡμερῶς τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. Καταλαμ- 

βάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὼ αλέστα διηρ- 
΄ Ν Ε ͵΄ Δ Ν Ξ3 Ξ Ν ᾿»- « 7 

στασ μενῶ, κοι εἰ Τί σιτίον ἢ σῖοτον Ἦν κῶώι τὰς ἁμάξας 

15. ἤλασε καὶ] Ῥατ, ἤλασέ τε καί, 
Ἐχ νετῦο ἤλασε ἀρρατεῖ, ᾿υοίατῃ ἔὰ- 
1Π|᾽ εαυϊζεπι. 

τ6. δ᾽ ἔστησαν] Ματαο ὙΠ]οΙ, δ᾽ ἂν 
ἔστησαν Ἠαθεῖ. 
ϑέμενοι -ττ- ἀνεπαύοντο} {εὖ αΥήπὲς σορ- 

φμϊοίοεδαπί νετῖϊς ἨῸςΟΠΙπίοη ς οοη- 
ττὰ ΔΝ εἰκΚε ἀτπᾶ ποη ἀεροΐτα 4ὰ1]- 
ἄδην, [εὰ τεοοηάϊια ἴαπιθη ἔα πε σε - 
ἴεθαι. 

ἄλλος ἀπ᾿ αὐτοῦ παρήει)] τ 
γσαϊ ΟΠ (Ο]ΠΊ [ΕΠ Ρὰ5. ̓ ΠΟΟΓΏΠΊΟ- 
ἄυπι Ἰιπέζϊιτη ρτφίητὶ φαίνοιτο, [εἀ 
εἰἰαπὶ ἰοσὰβ βου πὰ5 ᾿ηΐγα 1ἴ. 1. 2- 
ἐθαύμαζον, ὅτ, Κῦρος οὔτε ἄλλον πέριπιι 
σημανοῦντα ὃ, τι χρὴ “ποιεῖν, οὔτ᾽ αὐτὸς 
φαίνοιτο. Θυᾶτε παρείη ΤΟΥ απ πὶ 
σεπίαι. 

καταλη ψόμενον}) Μαϊε Εαά. νεῖῖ. 
καταλειψόέμενον Ὠαδεηῖ: ἀεϊησερβ 
προσεληλακέναι νυϊσαϊαπ εχ οοη- 
γεξζωγα ϑιερῃδηὶ, Μαυτεῖὶ, Τβοποὶαᾶ- 
νὶϊ, βδιπηαία ἃ Ῥατγιΐ, ᾿ἰῦγο, σοιγαχὶῖ 
Ζευμπε. 

17. ἄγοιντο) [ἴᾷ τηᾶγρο 5ιτερῇ. Ὑ1}- 
Ἰοῖ[. Ῥατι, ῥρτοὸ νυ]ραῖο ἀγάγοιντο. 

αὐτοῖς ἀπιέναι! Ν αἱξαίαπι οὐτὴ ΑἸ- 

ἀϊηα, πιαρὶπς Δ ]οΙ. εἰ ΨΥ εἰκὶο 
Ῥιδοῖα Το ρῖυτο ὰητ. εἰ Ουοὶξ, αὐ- 

σοὺς τερερῖθε ἃ Ζβϑυηῖϊο, ας ἔδοϊξ 
οτῖιοηετη ἀατίοτετη. Οοηῖγα Ζευπηα 
αὐτοὺς ΕἸεραπῖοι ραϊαῦαξς Ορροπὶ τοῖς 
σκευοφόροις. 

δόρπιστον] Τιαυάαϊ εχ ἢ. 1. ῬοΪ]υχ 
νἱ. 102. δόρπον Ἰπιεγρτείδτας, Ηείν- 
οὨϊὰ5 οὐτὰ δυϊάα εἰ ΕἰγπηοΟὶ. Μ. δεί- 
σνου ΜῈ] δόρπον ὥραν. ϑεὰ τηᾶΓρο 
ΘΙΕΡΏ. δόρπεσον, ΡΑΓΙ, δορπητὸν, ΕτοΩ. 
δέρτησον Ὠαῦεῖ. Ὠϊοάογαβ χὶν. 24. 
οἱ δὲ περὶ Κλέαρχον πολλοὺς τῶν Βαρβά- 
ρων ἀνελόντες, ὡς ἤδη νὺξ ἦν, ἀναχωρή- 
σαντες τοόπαιον ἔστησαν καὶ περὶ δευτέ- 
ραν σχεδὸν φυλαχὴν ἔφϑασαν εἰς «τὴν 
παρεμβολήν. ᾿ 

ιᾶ. Ταύτης μὲν οὖν] Εχ ΟὐςΙ, οὖν 
Δά]αηχὶ οὰπὶ Ζεαπίο. 

καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰ: Ἑ΄συϊάεπι 
ΕΧ ποῖα Χεπορῃοηῖθο ἐστὶ ρίαγη π|ᾶ- 
πὶ: καὶ τὰς ἁμάξας δὲ κεστώς. Ὠε- 
ἴποθρβ ἀλεύρον παῦεῖ τηᾶῖροὸ ὙΠΟ. 
Ιη Ογτορ. νυ. 2, 5. εἰ οἶνον, ἄλφιτα, 
ἄλευρα. ϑεὰ ἴπ Ατηδηὶ Απδθαΐ. νἱ. 
29.911. ἀλεύρου σε καὶ οἴνου τεταγμένα 
εχ ΕἸοτγεπῆῖπο ΠἰἶΌτο ρτὸ ἀλεύρων ρο[αϊξ 
ΠΌΡΕΙα5Β Ἑαϊῖογ Ηβαϊεοηῆβ. Ῥοξεα 
σφόδρα εἰ ἴῃ Ἑαά, νεῖῖ. σφοδρὰ τὸ 
στράτευμα λάβειςτο ἔνδεια Ἑΐοη. Βε- 

πΐᾳὺς διαδοίᾳ ΟὐΕ} ἢ, μαῦθεῖ, 



Τ1ΒΕᾺ 1. ΟΑΡ. Χ. ἴω Ὁ 
ΝΗῚ 93 7] Ν ΕΣ ἣἃ 7] »“ 

μέστας ἀλεύρων καὶ οἰνου, ὡς πωρεσκευώσωτο Κυρος, 
.“ 3 ἔ ι Ἶ ᾿, ν΄ 

ἵνώ, εἴ ποτε σφοδρὰ λάβοι τὸ στρωτόπεδον ἔνδειω, διωδὶ-- 
» «.« ν “ ε 5 ΄ 

δοίη τὸς “Ἕλλησιν, (σαν δ᾽ αὗται, ὡς ἐλέγοντο, τετρω- 
7 ε“ Ν 7 7 ς Ἂν -“Ὑ» 7 

κόσιωαι ἅμαξαι") καὶ ταύτας τότε οἱ σὺν βασιλεῖ διήρ- 
« ; Ψ ε "»-»" »Ὃ᾽Ο-΄-ς-ς 7 

πᾶσαν. Ὥστε ἄδειπνοι ἡσῶν οἱ πλέϊστοι τῶν Ἑλλήνων" 19 
᾿ ᾿  υ.} Ν Ἂ Ἀ “» Ν ͵ 
ἤσαν δὲ καὶ ὠνώριστοι" πρὶν γῶρ δὴ καταλῦσαι τὸ στρώ-- 

Ἂς 27 χ ᾽ 7 7 Ν Ξ 

τευμῶὼ πρὸς ὥρίστον, βασιλεὺς εφανή. Ταύτην μὲν οὖν 
Ν 7 ε ΄ 

τὴν γύκτω οὕτω δὲεγένοντο. 



ΝΕ 

ἍΚ᾿ ῇ ΐ ἣ ᾿ ἄς, ΑΒΕ, δ, νὰν “ὐνῇ ὦ νῷ ἐν 

ἄρ αν ὑφ πυ τάν δἿ Τὸ τ, 
Ζ 

ἡ ΒΗ ΜΕΝ ὦ - ὰ" ἀν ἐ νι 
“νι τὰ “ἢ ἀ ἊΝ ΟΥᾺ ᾿ἿΝ ψν ιὐδῦ ὑ .Ω ΝΑῚ Φιιαὶι 

δὼ ὴ μ᾿ ΝΥ ΄ ἦδᾳ ᾿ ψ 2) ἱ Π ᾿ ; 

ΣΦΉΡΝ ΑΚ ἘσῸ Ὁ ἘΎΟΡ Ὑ τόδε, 
.Ἷἶ » ᾿ 

ΦιοΣ" ἀμωώ ἣν "ἢ - . φῳ ἐγν ἀκ αὐ φΥ ν κπ δ τ π ὅσον 
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Ψ"Σ Ων [ 
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ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Β΄. 

ΠΑΡΌΤ 

Ως: μὲν οὖν ἡϑροίσιϑη Κύρῳ τὸ Ἑ λληνικὸν, ὁπότε ἐπὶ 

τὸν ἀδελφὸν ᾿Αρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσω ἐν τῇ 
..ᾧ ᾽ ΄, ᾿ ὝΣΟΣ κε , Ἦν" Ὁ ς- ἧς -“ 
ἀνόδω ἐπρώχη, καὶ ὡς ἡ μωώχή ἐγένετο, καὶ ὡς Κυρος 
3 7 ς 3 Νι "4 Ξ ς ς 

ἐτελεύτησε, καὶ ὡς επὶ τὸ στρωτόπεδον ἐλθόντες οἱ Ἕλ- 
» Ψ ὄὅ ἢ τ-ὄ Ζ ὰῪ ἈΝ Γ} 

λήνες ἐκοιμήθησαν, οἰόμενοι τῷ πάντω νικῶών, κωὶ Κυρον 

ζῆν, ἐν τῷ ἔμπροσϑεν λόγῳ δεδήλωται. ἽΑμω δὲ τῇ 2 
ἡμέρῳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ εϑαύμωζον, ὅτι Κῦρος 
2 2 ΄ Ἃ »“ . πν “ ΕΣ 2 

οὔτε ὠλλον πέμποι σημιωνουντῶ, ὁ τι χρή ποίειν, οὐτ᾽ αὐὖ-- 
: 7 7) δ γ 3 »“" ᾿ς ἉἋ 

τὸς Φαίνοιτο. Ε οζεν οὖν αὐτοῖς, συσκευωσωμένοις, ὦ 
“- ΤΥ Ἂ ψ ἔπ ζῷ ᾽ δ 7Ζ - 
“χὸν, Ἀώῶι ἐζοπλισωμένοις, “Ζροιένοῦ εἰς Τὸ πρόσϑεν, εως 

Κύρῳ συμμίξειαν. Ἤδη δὲ ἐν ὁρμῆ ὄντων, ὥμ᾽ ἡλίω 5 

ἀνίσχοντι ἡλϑε Προκλής, ὁ Τευϑρανίας ἄρχων, γεγονὼς 

εχ, Ὥς μὲν οὖν] ΟἸ Ππὶ ἰη Ἐάά. 
γεῖτ. εἰ Ουε] ἢ, οὖν ᾿ὲεγαϊς Θίερμαπας 
δἀπιρυϊαηῖς πηᾶγρῖηε ΨΊΠο. [π 
Ετοη. εἢ ὡς μὲν ὁπότε ἠϑροίσϑη. 

σὰ πάντα] Ἐχ Ῥατί[. γι σα] πὶ σὰ 
δα[οῖν!. ΟΥ, δὰ 1. σᾶρ. 10, 4- 

2. πέμποι --- φαίΐίνοισο)] (ΟΥ̓ΕΡΌΤΙΙΙ5 
Τεοαρεηὰς ἰῃ Οταπητηδτίοα εχ ἢ. ]. 
ταῖς πέμπει ---- φαίνεσαι, τηοπεπίε 
Ζειαηῖο. Ετίατη Ρατιί, τσέμοπε, μαδεῖ. 
5εά σογηραῖα ᾿. το, 16. 

ἕως Κύρῳ) 1τὰ Ραπί, εἰ ἔξοη, Υγμ]- 

βαθαίαγ ὡς, φυαοά σοηϊαπέξίναπ) ἢᾶ- 
Ὀεγα ίοϊει δα] πέϊαπη. 

3. Τευϑρανίας ἄρχων] Ῥατῖί. Εἴοῃ. 
Τευϑράνιος, Ἠε]]εηϊο. 111. 1, 6. καὶ πό- 
λεῖὶς Πέργαμον,---κωὶ Τευϑρανίαν καὶ 
“Αλισάρναν" ὧν Εὐρυσϑένης σε καὶ Ττρο- 
κλῆς ἤρχον οἱ ἀπὸ Δημωρώτου σοῦ Λα- 

κεδαιμονίου. ὉΔῚ σομηρατα τα]! εἴ 
ΗἩετοάοίζυτῃ νἱ. 632. εἰ 70. Ὁείδγυτα 
ἢ.1. “αητῖπα Δραμάώτσου, πε], Δαρα- 
ύν γαᾶτεο ὙΠ]οΙ. δημαρώσον Ὠδ- 

εἴ, 
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ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ Λάκωνος, καὶ Τιλοῦς ὁ Ταμώ, 

Οὗτοι ἔλεγον, ὅτι Κῦρος ἫΝ τέρνηκεν, ᾿Αριαῖος δὲ πε- 

φευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ τῶν ἄλλων βαρβάφαν, 

ὅκγεν τῇ ρεθρις ὡρμώντο' καὶ λέγοι, ὅτι ταύτην μὲν 

τὴν ἡμέρων περιμείνειεν ἂν αὐτοὺς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν" τῇ 

δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι ζραίη ἐπὶ Ἰωνίως, ὅϑένπερ ἤλϑε. 

αΤαῦτω ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι Ἕλληνες 

βαρέως ἔφερον. 
Ἁ οω. -ν 5 Ἶ ἣ ΕῚ "Α 

ἐν Κύρος ζῆν ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε μ 6 ' ᾽ 

Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν ἀλλ᾽ ὥφελε 

3 ͵ “ «ς -“ ἮῪ»Ὸ ΄ Ν ΝΠ ς- “ 

Αριωίῳ, ὅτι ἡμεῖς: γε ἸΑΘΙΡΝ βασιλέα, καὶ, ὡς δρῶτε, 

οὐδεὶς ἡ ἡμῖν ἔτι ἀῳ καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐ ἐσπο-- 

ρευόμεϑω ὧν βασιλέω. ᾿Επαγγελλόμεϑα δὲ 
Ζ-»“"ς » 9} 3 

᾿Αριωΐῳ, ἐὼν ἐνθιώδε ἔλϑη, εἰς τὸν «)ρόνον τὸν βασίλειον 
2 ἃ “ » ἊΣ Ν ᾽ ΟΣ Ν 57 

αὐτὸν κων έν τῶν γὼρ τὴν μάχην νμεώντων καὶ τὸ ἀρ- 
32 ΝᾺ ᾿ ὃ ἃ » Ν 2 Ρ Ας ΕἾ “ἢ 

οχεῖν ἐστί. Ταυτ εἰπὼν ὡποστεέλλει τοὺς ἀγγέλους, 
ὈΚΩ 3... δῶ Ἂς 7 ἐν Ἂν 

καὶ σὺν αὐτοῖς Χειρίσοζον τὸν Λάκωνω, καὶ Μένωνα τὸν 
Ψ Ἂς 5. Νἷ ς 4 32 ὸ 4 ᾿ς 

Θεττωλόν' καὶ γὰρ αὐτὸς ὁ Μένων εβούλετο᾽ ἦν γὰρ 

6 Φίλος καὶ ξένος ᾿Αριοίΐίου. Οἱ μὲν ὦχοντο, Κλέαρχος δὲ 

ὁ Ταμὼ] Ψαυϊραίαπη Ταρὼν ἴζα ᾿τεὸ- 
δυπῖα ϑιερῆδηο οσοτγαχὶς ΗτοΠϊη- 
ίορη. 

σῇ τυροτέραίᾳ) Τὰ οὰπὶ Βτοάδθο εἴ 
Ῥατιῖ. ἸἰΌγο [οτρῆς νΥεῖκε. Ὑυ]ρα- 
ΤΠ τσροτέρῳ ΤΕΡΓΟΌαπὶ Απὶπιοη 8 εἴ 
Τδοιηᾶς Μ. 

ὡρμῶντο] Ἑαυϊάεπι ρτορίεγ [ἐαθεη8 
ὅϑενπερ ἦλϑε οἵ Ἰοοὰπῃ ἤπη]θτη ἱ. το, 
τι. ὥρμηντο (οτ᾽ θα πά πὰ σεηΐςο, 

λέγοι] Μα]6 ῬδυΠ, Πθεγ λέγει; ΠΑΠῚ 
(βααϊταγ Φαίη. Βεῖπάς τοεριμοείνειων 
Ἑά4, νεῖ, σεριῤιείνοιεν 
Θτερἢ. ἔδοϊς σσαπεῖϊξ. 

4. ἀκούσαντες) Ιἴὰ τηλῖρο ϑίθρῃ, 
ποῖ, Ῥαγ. Εἴοη. Ψαϊραῖαηι ἀκού- 
φν»τες ἴῃ πυνθανόμενοι δας ἰὨΪ]οπου τα 
τααϊανὶς Τιεοηοϊανίαηᾶ : αυοά ἰαπλεπ 
ἐρίαπιχ ροίβξ “Ἕλληνες ἰη!δτῖατα Παδεῖ 
τηᾶτρο ϑιερῇ, Ψη]ΠοΙ, Ρατ, Ετοη. 
ϑ'ϑά τηλροῸ Βίερῃ, εἰ ὙΠΠοΙ, ἀπηοίαϊ, 

Ῥαχγιί, σαπι: 

1π 8}115 1ἰ τί ΓΟ] ατὴ νοτθατι συνϑανό- 
βενοει ρΡοῖὃ Ἕλληνες {στὶρίαγη ἰερΐ. 
ψεγαῖὶ ἀεάϊε Ηυτςοιπίοη, ἀκούοντες 
Ζεαηε εἰ Υεϊκε. 

ὠφελε] Ἑάά, νεῖ. Ουει. ὄφελε, 
Ῥδεϊποορβ ἡμεῖς νκῶμέν σε βασιλέα ἀαπὲ 
Εἴοη, εἰ πιᾶῖσοὸ ὙΠΠ]οΙ, Ῥοῆεβ εἰν 
βασιλέα Εῖοη. ἀδηΐααε ἀπαγγελλόμε- 
ὦ τααῖΐε Ῥατ, 

ἔλϑη---αὐτὸν ποεῖν] Ουεῖξ, ἔλϑι, 
ἀεϊπάε καθϑίσεν αὐτὸν Ρατίϊ. Εἰου. 
ΤΏΔΤΡΟ ΜΉΠΟΗ, 

σῶν γὰρ σὴν μείχην] τὰ τηᾶγσο 
ΨΊΠοΙ, σῶν γὰρ μώχῃ Ετοη. Μυΐξο 
ατίϊοα!ας5 σὴν ἀοεῖ, 

5: αὐτὸς ὃ Μένων] ΔΑτσαϊαπὶ ὁ ο- 

ταῖς Ετοη. 
6. Οἱ μὲν ᾧχοντο) Ματείαβ καὶ οἱ 

μὲν ᾧ χοναο (στρίατα γαδ εθαΐ : τοεῖδι: 

Ραΐο, αὐ Πγηλῖι5 απ ράταγ οτᾶῖῖο Δητῶ- 
οεἀοπιθαβ. 
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περιέμοεινΕ. Τὸ δὲ στράτευμω ἐπορίζετο σῖτον, ὑπὼς εδύ- 

γάτο, ἐκ τῶν ὑποζυγίων, κόπτοντες τοὺς βως καὶ ὄνους. 

ξύλοις δὲ ε ἐχρῶντο, μικρὸν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγγος, 

οὗ ἥ μάχη εχένετο, τοῖς τε ὀΐστοις, πολλοῖς οὖσιν, (οὺς 

ἠνώγκωζον οἱ “Ἕλληνες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας 

παρὼ βασιλέως) καὶ τοῖς γέῤῥοις, καὶ ταῖς ξυλίγωις 

ἀσπίσι ταῖς Αἰγυπτίαις᾽ πολλαὶ δὲ καὶ πέλτωι, καὶ 

ὥμαξαι σαν [φέρεσϑαι] ἔρημοι" ὃς πᾶσι χρώμενοι, 

κρέα ἔψψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν ἡμέρων. 

Καὶ δὴ τε ἡν τερὶ πλήθουσαν ἀγορῶν, καὶ ἔρχοντω! 7 

παρὰ βασιλέως καὶ Τισσωῴερνους κήρυκες, οἱ μὲν ἀλ-- 
Ἕ , ὑπ Χ ,,, δ Ψ ΝΥ ς “ 

λοι, βάρβαροι" ἦν δὲ αὐτῶν Φωλύνος εἷς Ἕλλην, ὃς 
᾽ " ων ΩΝ ΕῚ 3, 

ἐτύγχανε τταρὼ Τισσαφέρνει ὧν, καὶ ἐντίμως ἔχων" καὶ 
γὰρ προσεποιεῖτο ἐπιστήμων εἴνωι τῶν περὶ τὰς τάξεις τε 

τεριέμτιν:} Τία Ἰύτοπ. ΠΠἰ6τ. ψαΐρα- 
τὐτη πεσεέμεενε ποῦ Ὀδη6 οοἷξ ΟὈΤὴ 16- 
ῃαεῃτὶ ἐπορίζετο. 

στον Θυσά ἴπ ΠἰΌτῖ5. αυϊδυςάατη 
Βτιοάξοις δαάϊζατη ταρϑγῖῖ καὶ στὸν, 
ἐΓ δἴαστα ἴῃ Ετοηδηῇ; ἴεὰᾷ τεδι5 καὶ 
σοῦτον ὨαὈεὶ Δα) αηξξα πὴ τᾶτρο Ψ1- 
Ἰο, Ὠεϊπάς στὰς βοῦς εἢ ἃ Ρη πιὰ 
τηδηὰ (οτρῖατα ἴῃ πε], Ἰάδτι εἴ ἸΏ 
τ τρίς ϑῖερῃ. εὐ ΨΊ]ΟΙ, 

ἐκβάλλειν} 1πιε]]Πρὲ ἐκ στῶν χειρῶν, 
αὐἠεογε. Μαϊὶε ουτὴ [μεοῃοϊανὶο ὅιε- 
Ρῃμδηὺβ ἐυε ονε ᾿πτογρτείαϊασ, Τυδηῖ- 
ἕαξαβ. ΘΠ] ΠῚ γεσερεγαι 18π| δηϊθὰ ΓΟχ, 
υἱ εα [ρτᾶ ῖ. το, 6. (εἴέγαπι ἠνάγ- 
κικζον-τὺτ οβολοῦντως ἀϊέϊα τὰ εἴ ρτὸ 
ἡνάγπκασαν ---- αλιν προ οὐῤΗ 

Αἰγυπείαι] ὈΡ θ. 9. 
καὶ ας σέλσοι ογαϊῆς Οπε]{, 

φέρεσθαι) ἔρημο}}) Ματεῖας νεγθ τὴ 
ἀεϊεπάαηλ σδηίαἰτ, ασαοά ἀεξοηάοηϑ8 
ΕΓατο! οπ. ΠΙἢ]] ὄχρεάϊι. Ζεαπα 
ἰτεσι ἀεξεπάϊι, ὥσσε ᾿πτε] Προ π8. εἰ ἴτὰ 
γετίε 8 : εὖ ἐγαμί ῥίαμ να, ψισθ ομπὲ 
7πιοηῖς σαγεγεηῖ, “εἦϊ ποῖ ῥοϊογαρΐ, 
Ιερτ της! φυλῇ ρῥ᾽δυῆίιτα ἃ Ἰυ τη εητ8 
φίρεσιλαι ξίθοοε ἀϊοδηῖαγ, δεικε δά 
φίρεσϑαι τείεγι πο (οἱατη ἅμαξαι, [εἀ 
ετἰᾶτι πέλσαι, ἀῖηαε ἴτὰ Ἰητεγρτείδιατ: 
κί αὔεντὶ {διε φογιῤονίαγι αὐ ἐρηοημ αἰδ71- 
Ἄμπε ῥοξεπί, Ἑᾳυϊάσπι πραΐγᾶπι τὰ- 

ϑεαάξηῃβ 

ἘΙΟΉ δ ῬτοΟῦδΔη5 νειθαπι {εο] αῇ, 
ἡ. Φωλύνο:}] 1ἴὰ Ὦϊς εἴ ἴῃ {6Π4. 

Εάά. νεῖζ. υε!, Φαλῖνος ἀεάϊς 851εὲ- 
ῬΏαπαβΒ. [Ιἢ Ρ]αῖάγοηο Ατίαχ. 15. 
εἰ Φαῦλλος, ᾿Ἰη (οά. Ναϊοοῦι!! Φάλ- 
ληνος, ἴῃ ΤΙ οαοτό χὶν. 258. Φάληνος, 

ἴῃ Οοάϊος ΟοΠ). τερ. Φώλυνος, ἰῃ αἷϊο 
Φαλῖνος. 

περὶ τὰς τάξεις] Ματρο διερῇ. ΥὙ1}- 
οὶ. 1..3. 2. ΟΡατι, αὐἴοα, κει ΔῊ}; 
δηι. Ἐτοῦ, τηδῖρο; ὙΠΠοῖΐ, 1... 3. 2. 
σράξεις. ΤΠτΕ} Πρ ηταΓ ὁπλομώχιοι, δ 
αυΐθὰ8 ΙΪΏ Κορ. Τιλος, κὶ. ὃ. 
πορώτωτα δὲ καὶ ἐκεῖνα ἐμαξθον οι, 

στοιφῦσι τῷ σ΄: ἧς δὁπ'λιοριώ χιοις σιώνυ δοκοῦντα 

χαλεπὰ εἶναι. Χεπορῆοη Μεπιοιδῦ, 
11. 1. πιοτηογαῖ Πϊοηγ]Γοἤοτα πῇ ἐπ- 
ἀγγελλόμενον στρατηγεῖν διδάξειν, σαὶ 
ἸΒΜΛΕΗς, αἱ εὐ τριά. {εξ ας ᾿ 
σοῦ ἤρξατο, εἰς ὅπερ καὶ 

5. ἐκ σοῦ αὐ- 

ἐτελεύτα" τὰ 

γὰρ φακαιὰ ἐμέ γε ΑΝ λα, νὐδὴρ ἐν ,- 
δαξεν. Ὠς εοήξιῃ εἰ ἴῃ ΡΙῖοηῖβ Εὰ- 
(Ὠγάστηο Ρ. ὃ. τὰ γὰρ περὶ πόλεμον 
σάντα ἐπίστασθον (Ὠιοηγίοάοτι5 σὰ πὰ 
ἔγαιτε Ευτῃγάεγμο), ὅσα δεῖ «ὃν μέλ.- 
λωοντὰ ἀγαϑὸν στρατηγὸν ἔσεσθαι, «ὅς 

σε τάξεις καὶ σὰς ἡγεμονίας τῶν στρατο- 
πέδων, καὶ ὅσα ἐν ὅπλοις μάχεσϑαι δι- 
δακτέον. Ῥ]αίο ἴῃ [ΙΔοῃεῖε ρΡ. 170, 
Ὁ Βιεἤ]αι5 ὁσιλομιοίχιος ΤΩΘΠΠΙΟΓΑΙῸΓ ; 
σοὺς ἐν ὅπλοις μαχομένους τούτους ἐγὼ 
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ς : “ ΄ Ν 

8 καὶ ὁπλομαχίαν. Οὗτοι δὲ προσελθόντες τε, καὶ κώ- 
"ὦ ἣΝῈ Δ κι ὁ γ 3 2(, ῳ 

λέσαντες τοὺς τῶν ἙΓ λλήνων ἄρχοντας, λεγουσιν, ὁτι βα- 
τὰ. ὃς γ δὼ Ὡ0 ἢ » ἔν 2 Ν 

σιλεὺς κελεύει τοὺς Ἑλλήνας, ἐπεὶ γικων τυγχάνει, καὶ 
»"» 2 δ᾿ 7) Ἂν, πγο) 57 5. δι 

Κυρον ὥσπτέκτονε, παραδόντας τῶ ὁπλῶώ, ἰὑντῶς ἐπὶ τὰς 

βασιλέως ϑύρας, εὑρίσκεσθαι ἥν τι δύνωνται ἀγωϑθόν. 
ΩΣ Υ̓ ς Ὁ ε Ν᾿ οἡ 

ρΤαυτω μὲν εἶπον οἱ βασιλέως κήρυκες" οἱ δὲ “Ἕλληνες 
ὩΣ δ , ε ᾿ -“» με 

βαρέως μὲν ἡκουσῶν, ομψῶως δὲ Κλεωρχιος τοσουτον εἰσεν. 
«“ ΕΣ » Μ᾽ ἿΝ « Χ Α αἰ 

ὅτι οὐ τῶν νικώντων εἴη τὼ ὅπλω πιωρωδιδόνοι" ὠλλ᾽, 
93] ς ἴω Χ 35 Ὁ 7 ΕῚ ψ 

εῷη, ὑμεῖς μέν, ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ, τούτοις ὠποκρι- 
« 7, ͵΄ “, 9] ΕΙ Ν᾿ Χ “) 

γώσϑε, ὅ τι κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε" ἐγὼ δὲ αὐὖ- 
ζ' ἐγ 3 7ὔ 7] 5. ς ἢ... δὰ ὯΝ “ 

τίκω ἥζω. ᾿ἜἘκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπήρετων, ὁπῶὼς 

1τοἴδοι τὰ ἱεροὶ ἐξηρημένα" ἔτυχε γὰρ ϑυόμενος. Ἔνθα δὴ 
ΟῚ Ἁ ς Ἄς δ Ἂ « 

ὠπεκρίνατο Κλεάνωρ μὲν ὁ ᾿Αρκὰς, πρεσβύτατος ὧν, τί 

πρόσϑεν ἂν ἀποθάνοιεν, ἢ τὰ ὅπλα πωρωδοιεν" Πρόξενος 
ς »"» 3 3 ᾽ Ε ΓᾺ ᾿ 

δὲ ὁ Θηβαῖος, ἀλλ ἐγὼ, ἔφη, ω Φαλύνε, ϑαυμάζω, 
7 ς » τῇ Ε »᾽ο Ἂς Ὁ ΩΣ ᾧ; Ἂς 

πότερῳ ὡς κρώτων βασιλεὺς αἰτέ; τὼ ὁπλώ, ἡ ὡς διῶ 

φιλίαν δῶρω. Ἐἰ μὲν γὰρ ὡς κρατῶν, τί δέ! αὐτὸν αἰ- 
-“ 7 ΑΝ, οτβ , 7 νι » ψ 

τειν, καὶ οὐ λαβεῖν ἐελθόντω ; εἰ δὲ πείσας βούλετωι λώ- 

ὁρῶ ---- κύκλῳ περιϊόντας σὴν Λακεδαί- 

βἕονα καὶ τυᾶσι μᾶλλον ἐπιδεικνυμένους 
εἴς, ᾿ 

8. σε, καὶ κωλέσωντες) Ἐχ Ἐΐοη. 

τε στη Ζειπίο δάΐοινὶ. Ἰεϊηάδ κχε- 
λεύοι εχ πε!ῇ. ἀεάϊε Ζειηε. 

συγχάνει) Ἑάαά, νεῖτ. εἴ ἃ ἵεο. τηᾶ- 
πὰ πεῖ, τυγχάνοι. ἀείποερ5 ἀπέκ- 
σεινε σε! Ποάοταςβ ῬΗΑΙν πατῃ ἀἰϊ- 
ςεηΐετῃ ἱπάποιϊῖ: Λέγει ὃ βασιλεὺς ᾽Αρ- 

ταξέοξης, ἐπειδὴ νενίκηκα Κῦρον ἀπο- 
καείνας, τυωράδοτε τὰ ὅπλα, καὶ τορὸς 

σὰς ϑύρας αὐτοῦ βαδίσαντες ζητεῖτε, 
«σῶς αὐτὸν ἐκϑεραπεύσαντες ἀγαϑοῦ τι- 
γος μεταλάβητε. 

εὑρίσκεσθαι} [τ ᾿ῖδγατη ἰηἴγα νἱϊ. 1, 
3τ. Αττίδηὰ8 ΑΠΔΌ. 11]. 17, 11. χαά- 
λεσπῶς εὕροντο δεόμεενοι ταρ᾽ αὐτοῦ τὴν 

χώραν τὴν σφῶν ἔχοντες Φέρηυς ἀσποῷέ- 

σειν, δ᾽ ρει γηλι ΡΊοτγθητιηὶ ΠἸ τὶ 16- 
ἑλιοηοιη εὗρον ἀξαῖς Εάϊτον Παϊεηῆς, 
1ἀτπλ Αττὰμ58. ἢ]. 21. 8. σαρωαδοῦναι 
ϑαρειον ᾿Αλεξάνδρῳ, καὶ σφίσι τι ἀγα- 

ϑὸν εὑρίσκεσθαι. 1ἰϊ. 30, 8. ὡς σωτηρίαν 
σῴίσιν εὑρέσϑϑυωι τσαρ᾽ ᾿Αλεξάνδρου. 1ϊ. 26. 
κα. ἐκελεύετε αὐπσὸν ἥκειν, εἴ τι εὑρέσϑγαι 

ἐϑέλοι φιλάνδρωπον παρ᾽ αὐτοῦ. Ἰ)εηϊ- 
416 1. 7, 16. καὶ εὑρέσϑαι συγγνώμην 
σῷ πλήϑει---τἧς ἀποστάσεως. 

9. ἱερὰ ἐξηρημένα)] Εἰχία δΘχϑτηίᾶς 
Οοπ͵δέϊαταπι ἐξηργμένα ἃ Τάτοδε- 
ΤῸ σοπηηηοπγογαίδπη ταδὶ σαρτοῦδὲ 
Ζευμα. 

το. Ἔνϑα δὴ] Εχ Ουε]ῇ, ργὸ νὰ ]- 
βαῖο δὲ ἀράϊι Ζεαπα. οΐηοερϑ πηᾶγ- 
50 5ῖερῇ. εἰ ΨΊΠοΙΓ, τυρεσβύπερος Πα- 

Ῥεῖ. Ῥοῖεα Ρατ. Εἴοπ. ἀποϑάνειεν---: 
σαρωδοίησων. Ἐτίατη τηᾶῖρο ΨΙ]ΠΟΙ, 
παραδοίησαν ὨΔθεῖ. 

Φαλύν:} Ματγρο ΨΠ]οΙ. Φαλόνας 
ἄδι. ι 

φιλίαν δῶρα) Ψυΐρο ἱπτιεγίβγτατη καὶ 
οὐπὶ {ὰητ. Απχαίξοο, Οαδὶξ, Ῥαγις 
οὐτϊ ζδαπε. 

καὶ οὐ λαβεῖν] ἴτὰ Ῥατι. Εἴοη, Ψα]- 
80 οἵαϊ ἀλλ᾽ οὐ λαβεῖν. Οεἴοσμαλ Ὠ)0- 



ΕΙΒΕᾺΒ 11. ΟΑΡ Ἱ: 81 

ἰς ἐ ΄ 3 -“ ͵΄λ ᾽"ς -» » 

βέν, λεγέτω, τί ἔσται τοῖς στρατιώταις; εν αὐτῷ ταῦτα 

χαρίσωνται. Πρὸς, ταῦτα Φωλύνος εἶπε, βασιλεὺς γί- αὶ 

κῶν ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτονε. Τίς γὰρ ὠὐτῷ ἐστιν 

ὅστις ἀρχής ἀντιποιεῖται ; Νομίζει δὲ καὶ ὑμῶς ἑαυτοῦ 
Ψ 3 9 “ε -“ “ ΔΩ 

εἰνουι, ἔχων ἐν μέση τῇ ἑαυτοῦ χώρω, καὶ τοτώμων ἐντὸς 
7 " ᾽ 5. Ὁ ὃὋ- δ“. ὥ, 

ἀδιωβάτων: καὶ σλῆϑος ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενος 
ΕΣ »" « ) ) Ὧν «Ὁ ,ὔ ΠΕ: τ 

ἀγαγεῖν, ὅσον, οὐδ᾽ εἰ πωρέχοι ὑμῖν, δύνωισιϑ᾽ ἂν ἀπο- 

κτεινώι. 
3ω Ἂ» ΄ »“» Ψ Υ 4 

ἹΜετὼ τουτὸν Θεόπομπος ᾿Αϑηναῖος εἶπε' Ω, Φαλύνε, 
“ ε ,εᾳ δ ω ς ».»ν ᾶ4 Χ 7 ᾽ Ν ΕῚ Ν ΕἼ ῖις 

γυν, ὡς σὺ οροῦς, ἥμιν οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν ἀγωϑθὸν εἰ μῆ 
[7 Ν Ε] ᾽7 

ὀπσλω καὶ ῃ 
“ Ν ΤΠ ν, αἂὗ »κΖ, 

Καὶ Ὁπλὼώ μὲν οὖν ἔχοντες, ἀγανδιο 

ἂν καὶ τῇ ̓ἀρετῇ ἡ χρήσϑαι" παραδόντες. δὲ ἂν ταῦτα, καὶ 

τῶν σωμάτων στερηθῆναι. Μὴ οὖν οἴου, τῶ μόνα μὰς 

ἀγωθὼ ὁ οντῶ ὑμῖν τπαρωδώσ:ειν᾽ ὠλλὼ σὺν τούτοις καὶ 

περὶ τῶν ὑμετέρων ἀγαϑῶν μωχούμεϑα. 

ἀοτας εαπάἄεπὶ οταϊϊοηοπὶ ϑορῇ ο 
ουἱάαπὶ {τὶ 1 ἢϊς νεγΌ ]5 : ϑαυμάζω 
τοὺς παρὰ σοῦ βασιλέως λόγους. εἰ μὲν 
γὰρ αὑτὸν δοκεῖ κρείσσονα τῶν Ἑλλήνων 

εἶναι, μετὰ στῆς δυνώμεεως ἐλϑὼν λαβέτω 
τὰ παρ ἡμῖν ὅπλα εἰ δὲ πείσας βούλε- 
ταὶ λεγέτω σίνο χάριν ἡμῖν ἀντὶ φού- 

Τῶν δώσει. 

11. ἀπέκχσονε] Ῥατ. Εἴοη. ἀπέκτεινε 
ἄδηι. εϊποερβ βεπιϊ πὶ ἑαυτοῦ εχ 
Ῥατγι, Ετοη. ἀεάϊ ρτοὸ αὗσοῦ, ΕΒαάὰ, 
ψεῖς. σαε!, αὐσοῦ μαῦεηϊ, 

τυαρίχιοι] Εἴοη. τυαρέχιοιεν ἀαῖ, πο 

Ἰηδρίωτηῃ. 
12. Θεόσομεστος ) Θεόπομισος εἴ ἴῃ Ρὰ- 

τι, Ετοη. εἰ πάτρης ΨΊΠ]Ποῖ. ὨΙοάο- 
τὰ Ῥγοχεῆο οτγαϊοθδῖχ εἀηάεπὶ {τὶ- 
Ὀμϊτ. γε Κα ρθη σοζωτῃ Παδεῖ, 
Χοπορῃοητὶβ πούῆθη αἰϊσηατῃ εἶδ 8Ὁ 
ἢ... Ῥάρεβ. ἐπίπλ Οὐβθοογατη (ἄ- 
χοντας νεὶ στρατηγοὺς {εξὶ. 8.) δ4 
οοΟἸ]οααΐαπὶ νοσϑίοβ εῆξ, εἰ εοἀεπὶ 
[εξδὶ. 9. Ποτίᾶγι ΟἸδαγοπατη, ας τα- 
ἰροπάεαηι, Αὐ Χεπορῃοηίεπι ἰὰπὶ 
ὯΔ τ] δτι αυϊάεπι ἔα 8, 111. 1. 4. 
Βεαὺς ἀρράτεγε, ααοπιοάο ἀθ ἈγΠηΪ5 
Γαὶς εἰ ἀθ νἱταῖς [04 Πὶς ροῖδεε ἀϊ- 
οετε. Ῥωθίῖος αηὐϊάδτῃ εἰίάτη ἰηΐτα 
φΔΡ. 5. ἐχίτεπιο ἰοηασὶ ; {εὰ ἰηάε 1ο- 

3 δ Χ 

Ακούσας δὲ 

σὰπὶ σης ποῖ ροῖϊε ἠείεπάϊ, Ἐ)ε- 
πὰς οὐπὶ [εξξ. 14. Ἰερατηυβ : ἄλ- 
λους δ᾽ ἔφασαν, τηετῖῖο ἀμ! τὶ, ἢ Χε- 
ὩΟΡΠΟη ἰρίε ᾿ητοτίαϊς σοηῇ]ο, αυτά 
[τὰ 4]]1Θπᾶπὶ πάεσπι δηϊτεϊείασ. Νο- 
νὰτ ἰΐδηαε νὶγ ἀοξεις ἀγρατηδηταπὶ 
Ὠΐησ ρΡεῖὶ ροῖήϊδ ρυϊαῦαίς ρτὸ Ὑπετηὶ- 
ἤορεηε δυέϊοῖα Απαρδίεοθ, [ρίε, 
ἀἰβῆουτας φαοτηοάο ἐχρ]σατὶ ροῆπι, 
ΠΟῚ τδρετίτ, ποὺ ΠΌΪ δχαυΐγετε τὰ- 
τοπο πὶ νᾶοᾶτα αἰῖ. ΙΒ υ]ταίεπι ἴαᾳ- 
οἰϊς. ἐχρεάϊαης {οτῖρτὶ ἸΙΌτὶ ορτὶτηὶ, 
4.05 {εοαϊὰβ, δαἀτιηοηῖα εἰ κι, 
ἹΠπεοροχήρατα Χοπορδοητκὶ (Π]τα]. 

καὶ ὅσλα)] Ἑτοπ. καὶ οπιίῆϊς, Ὠῖο. 
ἄἀοταϑβ: νῦν σὰ μὲν ἄλλα σχεδὸν ἀπ’- 
βιβλήκαμεν, λέλεισσσαι δὲ ἡμῖν ἥ σε 
ἀρετὴ καὶ τὰ ὅπλα. νορείξομεεν οὖν, ἄν 

μὲν ταῦτα φυλάττωμεν, χρησίμην ἡμῖν 

ἔσεσθαι, καὶ τὴν ἀρετήν' ἄν δὲ παραδῶ- 
μεν, οὐδὲ ταύχην ἡμῖν ἔσεσθαι βοηϑόν, 
διόπερ ἐκέλευσε τῷ βασιλεῖ λέγειν, ὡς, 
ἄν “πρὶ ἡμῶν κακόν «τι βουλεύηται, διὰ 

σούτων πσρὸς αὐκὸν διωγωνιούμεϑϑα τσερὶ 

χῶν ἀγαδψῶν τῶν κοινῶν, 
ἤντώ ἡμᾶς} Μαῖρο ϑίερῃ, Ποῖ, 

Ῥατγιί, Ετοπ. ὑμῖν ἀβάετγαηι, 
ὑμεεσέρων)] [“δοποϊανὴ επιϑηἀβεῖο- 

πεῦ ἤᾶπο ἔγπηδες Ῥαγ, Ετοη. εἦρ ἐς 

α 

»": 
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-“ ς ὔ ΑΕ τ 8 Ἂ- .ἢ ν 
ταῦτω ὃ Φωλύνος ἐγέλωσε, καὶ εἰπεν᾽ ᾿Αλλὼ φιλοσόφῳ 

9, ἘΣ ΄ 3 ἄρ. ὐδὸ 
μὲν ἔοικας, ὦ νεανίσκε, καὶ λέγεις οὐκ ὠχάριστα" ἴσθι 

᾽ ἝΝ 3 ὃς ΧΝ ς “ Ν ᾿ 

μέντοι ὠνόητος ὧν, εἰ οἴει ἂν τὴν ὑμετέρων ὠρετὴν περιγε- 
΄ -“ τ 7, 3 7 τῇ 3 τΑνέσϑαι τῆς βασιλέως δυνώμεως. ἴἔΑλλους δέ τινας ἔφω- 

λέ ; λωκιζομέ ὡς καὶ Κύρῳ «αιστοὶ σῶν λέγειν ὑπομωλωκιζομένους, ὡς καὶ Κύρῳ σαιστοὶ 
.ϑ 2 ΑΝ » 9 ΟΝ ΕΝ Ἄς ὕ 

ἐγένοντο, καὶ βασιλέι γ᾽ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, εἰ 
«Ἀ ΕΝ 57 Γ. Ἂν» Ὁ" 

βούλοιτο Φίλος γενέσϑιαι" καὶ εἶτε ἄλλό τι ϑέλοι χρη- 
ἀπδρϑ. ἐϑλ να ι 7 ΄ Ἶ 

σϑαι, εἴτ᾽ ἐπ’ Αἴγυπτον στρατεύειν, συγκωτωστρέψαιντ᾽ 
ὃ- 4 δα 3 7 ἈΝ ΄ ἅϑ: Ἕν ὑπο 

Ἰδὼν αὑτω. Ἐν τούτῳ “καὶ Κλεώρχος ῆκε, καὶ ἡἠρωτήσεν, 
ΓΝ ὁ [ “9 δ“ 

ει δὴ ὠποκεκριμενοι ειξ. 
χ 2 ςε Χ οή 

Φαλύνος δι ὑπολαβὼν εἶπεν" 

Οὗτοι μὲν, ὦ Κλέαρχε, ἄλλος ἄλλω λέγει" σὺ δὲ, ἡμὴν 
Η 7 

16 εἰπὲ, τί λέγεις. 
᾽ ε 7 ἘΣ Ζ 

Ὁ δὲ εἶπεν" Ἔγω σε, ὦ Φαλύνε, 
ἐγ εὖ ΕΥ̓ ᾿ Ν ε ὧν ’ “ Ε Αἵ, 

ὠσένος εωρωχῶ, οἰμίουι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι σιῶντες ουτοῖι" σὺ 
δε τ δὴ ππΡ ΡΟ Ἐν. “-“ “ “ ΝΩς 

τε γὰρ Ελλην εἰ, κωὶ ἡμεῖς, τοσουτοῖί ὁνγτες, ὁσοὺς συ΄ 
ς- “ Ε ΝᾺ Χ ὩΣ Γ Ψ δ 

ὁροίς᾽ ἐν τοιούτοις δὲ ὄντες πράγμασι συμβουλευόμεϑά; 
Ν »“Ψ" “ δὲ Ἄν Ἂν Ν. »» 

17 σοι, τί χρη ποίειν, περὶ ὧν λέγεις. Σὺ οὖν, πρὸς Θεῶν, 
Ζ ἡ ὑρόν ὍᾺ ἃ 7) Ἀν 

συμβούλευσον ἡμῖν, ὁ τι σοὶ θοκει κωλλίιστον Κῶὶι ὠριστον 
“5 Ν ὃς ", 5 δὰ τὰ 4 ΄ Ν 7ὕ 
εἰγῶώ!, Ἀώι ὁ σοι τιμῆν οἰσξιί εἰς ΤΟΥ ἐπ είτου χρόνον ον λεγο- 

ἠιφιῆς δομῖς νετῆο Α πιαίροὶ ΠδΌεῖ. ἧμε- 
σέρων εταῖ ἴῃ Βάά, νεῖ. πὰς ἡμετέ- 
ῥων σωμάπων δβῆοίεθαι Ματεῖαβ. ἀγα- 
ϑῶν κοινῶν εχ ἢ. 1. τεῖ ἔς νιάδιογ 
Ὀϊοάοτγυβ. 

13. ὦ νεανίσκε] Ἐχ ΠΟΟ φοῖαιϊς Πα] - 
οἷο οσοτηρατᾶϊο οὐπὶ ἴοοο δἰζεγο ἰηΐγα 
1}. 1.7 25. ΔΠΠΟ5 εθἴδτϊ5 ΧΕΠΟΡΠΟΙΓ5 
οΟἸ κοτε σοπαῖαβ εἴ Ζευπε, οὐ] 
ἰάτηδῃ ταῖὶοηθ5. ΠῚ Ὀ6πα ριοσδάμηῖ, 
τὶ ἀοσὰϊ ἴῃ Ῥχϑίδιοης δὰ Ηεϊϊεηὶ- 
ςᾷ. Νυπο νεέῖὸ Χεπορῃοηῖὶ ὙΠεο- 
Ροτηραβ Τποςσείπϊ, εἰ τοῖα 1114 ἀγρὰ- 
ταθηίδτιο σοποϊάϊτ. 

ἀχάρισπσα}) Ῥαιϊ, Ετοη. ἄχρησσα. 
ἱπερῖε. 

14. ἐγένοντο ---- γένοιντὉ} [τὰ νυ]ρἃ- 
ἴὰγη γένοιντο ---- γένωνται ΕΧ ὈατὶΓ, εἴ 
Ετοῆ. οοἴγεχὶς Ὑ εῖκο, ρτιοῦδαηῖα 

Ῥοτίοπθο. ΑἸἰϊογυα πη οτγαϊϊοπαβ σεῖαϊιῖ 
Ὀίοάοτας δχ αἰΐεπο [οπῖθ. 

ἄλλό τι ϑέλοι] 1τὰ οὰπὶ ᾿ἰΌγο ΡατίΓ, 
εἰ Εἴοπ, τρᾶτγροὸ ὙἸΠ]οἱ, ρτὸ εὔσε σι 

ἄλλο βούλεσοτι (οὐρα πη Βαθεηῖ, Ὡς 
Ἀπ γρυογαπὶ ἀείθέεϊα σοτηρᾶτγὰ Ὠΐο- 
ἀοτὶ χί. 71. εἴ ΤΠΕΓᾺ 11. 4, 83. 

τό, «ἀσάντες οὗτοι] ῬΑ, ΠΙΌΕΥ οὗ σὸς 
οὐῖῆι. ᾿ 

σοσοῦτοι ὄντι) [δεν Ἐτοῦ. τοσοῦτοί 
τι ὄντες ἀαἴ, απ46 φοσοῦσοί γε σοη) οἷς 
Τοτ Ὀεπάπτῃ Ροτγίοημ. Τεϊησερϑ ἐν τού- 
σοις ΟΌΕἸ], 

17. ἀναλεγόμενον)] Βιαάδευ5. αἷς ἀϊ- 
ἔζατα ρῖὸ ἀναγινωσκόμενον εἴ τεῖῖὶζ 

οὐδ χω ἰορείμσ, ΤΘαποἸανίαβ : τς 
2εΠΠΠμηε ΦΟΡΉ ἐο αἰ Ἰοῦσ. ΟἿπὶ Μοτο 
πσάντα λεγόμενον Ῥτοῦᾶϊ Ζευπε. Ι͂ῃ 
ποῖγαπηλ ἰεξιϊοηοπὶ ἱποϊάϊε ετίατι. 
γγεῖκε, αὶ τἀτηδθη τηαϊεῦαϊ ἀνὰ στὴν 
Ἑλλάδα λεγόμενον. Ἑαταγαπ, τδπι- 
Ρὰ5 ὑποϑετικῶς δἀάαϊτατη ἄν Πρηϊβοδε. 
ἀναλέγεσθαι Ῥ1Ὸ ᾿ερετα (]]ππδο μας 
αὐατγραν!ῖ, πχοηθηΐς ΗΠ εσβεγΠἤο δά 
Γυοϊδηὶ τοτῃ. ἰἰ, Ρ. 362. δα. Βίροπί. 

[καὶ δ΄ σοι τιμὴν οἴσει εἰς σὸν ἔπειτα 
Χρόνον ὧν λεγόμενον. Θυο ἴδερίυς ἰο- 
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᾿ ᾿- μὰ 7 

Μβένον, ὅτι Φαλύνος ποτὲ πεμφϑὲς πῶρω βασιλέως, κελεύ- 

σων τοὺς Ἑλλήνας τὼ ὅπλα παρωδοῦνωι, συμβουλευομέ- 

γοις συνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. 
"Δ ᾽ -»-ςς ιν δ 

λέγεσθαι ἐν τῇ Ελλάδι, ὃ ἂν συμβουλεύσης. 

Οἶσϑα δὲ, ὅτι ἀνάγκη 

Ὁ δὲ 
Ζζ “ Κα 20] ὰ Ἀ .Ν Ν 

Κλέαρχος ταῦτω ὑπήγετο, βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν 

παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα συμβουλεῦσαι, μὴ τώρα- 
»" ς ε Ε΄. »" ΓΝ, 

δοῦναι τὼ ὅπλα, ὕπως εὐέλπιδες μῶώλλον οἱ Ἑλληνες 

εἶεν. Φαωλύνος δὲ ὑποστρέψας, πάρω τὴν δόζων αὐτοῦ 

εἶπεν ὡδε" 
3 δ Ε ᾿ »" ᾽ Ε ἂ 7 εν 3 

ἔγω, εἰ μὲν των μυρίων ἐλπίδων μίω τις υμῖν ἐστι» 

υτη ἤππς σοπΠάδτγανι, ἐὺ τηδρὶς 
[εηῇ ἀηϊπιαπιὶ ᾿πο] μαῖα πὶ πηεατῃ δά 
ΒΡΡγοθαπάδῃ, οοπ)εέϊατατη Μοτὶ : εἰς 
τὸν ἔπειτα χρόνον ἅπαντα λεγόμενον. 
Ἑυτατγὶ δπὶπὶ ὑσοθεσικοῦ Εἰἰ1ὰ5, ααοά 
αάϊια ρατιΐοαϊα ὧν εχϊῖεῖα νἱάειαγ, 
ὩαΪΐα πος ταῖῖο Ὠδθει ροῆδ νι ἀδίαγ. 
Ιάετῃ εἰ Ἰαάϊοίϊυπι τπηεατη ἀδ ἰοοο ἢ- 
τα ἢ Πτο ἰηΐτγα ν]. 2, 7. εἰς δὲ σὸ τοό- 
λισμα ἄν γενόμενον οὖκ ἰβούλοντο στρα- 
ποσπεδεύεσθαι. Ὠϊνετίαᾳ ρ]δπα γαῖϊο εξ 
Ἰοοὶ Βεπιοϊβεπὶοὶ ςοηιγᾶ Μιάϊαπι 
(8. χί. Ῥ. 20. εἀ. 5Ρ8]ά. τίς γὰρ οὐκ 
οἶδεν ὑμῶν, τοῦ μὲν πυολλὰ σὰ ποιαῦτα 

γίγνεσθαι, τὸ μὴ κολάξ ζεσθαι ποὺς’ ἀζᾳ- 

μωρτάνοντας αἴτιον ὄν, σοῦ δὲ μηδένα 

ὑβρίζειν τὸ λοιπὸν, πὸ δίκην τὸν ἀεὶ 
ληφϑέντα ἣ ἣν προσήκει διδόναι, μόνον αἴ- 
σιον ἄν γενόμενον : [Ιεος εηἰπὶ νεῖθᾶ 
ἴδο!]ς ᾿ἴτὰ σοπηροπαβ εἰ ταεβ, αἴ ῥτο- 
Ῥτία ἕατατὶ ᾿πά ες βηἰτὶ νἱγῖις. ἀρρᾶτγεδῖ. 
οχο νος ΕὨΪπι : σοῦ δὲ μηδένω----λοιστὸν, 
εἰ δίκην. ὃ ἀεὶ ληφϑεὶρ,τ---τυροσήκει, δ,- 
δῴη, μόνον αἴτιον ἂν γένοιτο, Θυοὰ 

Ἰάεταη ἱπ ἀυσοῦυβ Χεπορῃοητβ Ἰοςὶβ 
ἐχρεγίας βετὶ ροῦε τηεοὰπιὶ ΠΕΡ Ϊ5. 
1π ρῥτίογε εηἰπὶ οτατοπεπὶ {1 Ε1ΠῸ1- 
νᾶς, πήϊηί πγε οἴσει εἰς σὸν ἔπτιπα χρόνον 

ἄν λέγοιτο ἀϊοὶ ροϊετῖτ, [εἀ ροτίτ5. ἀϊ- 
ςοπάστῃ ἐὰν λέγηται. ϑεὰ Πέρα τᾶῖϊο 
ἴπ δἰϊεγο ἴοοο ρίαπε ποῆ {ἀοςθάεῖ, 
Πεὲσ οἰπηῖηο ἰδ] ροῖείς δά ίθεγὶ. Ῥὰτ 
εἰ ταῖῖο ἰοοὶ Ραϊοπιοὶ ἴθ Οταῖγίο 
(εέϊ. σό. Ρ. 86. εἀϊιϊοπὶς. Ἠεϊπάοτβα- 
ΘῈ: ἔοικε πσοίνυν κατάδηλον γενόμενον 
ἄν μᾶλλον, εἰ τῷ Δωρικῷ σις ὀνόματι 
χρῶτο. αυοά ἴδοιε Ροιες 4} 1ττ τοτὶ- 
1, ἴα αυϊάεπι: κατάδηλον σοίνυν μῶλ- 

λὸν ἄν γένοιπο, ὡς ἔοικεν, εἶ ἄς. ἔκ Π- 
2: )οἰα.] 

-παραδοῦνα!)] ἙἘαά, νεῖι. εἰ ϑιίερῇ. 
τοροδοῦναι, Μετᾶτη [τὶ ριυτᾶ τ εχ Ῥᾶ- 
τ, Εἴοη. εἰ Οπεϊῇ, ἀεάϊε Ἡυιτοπίη- 
ίοη. 

συμβουλευομένοιΣ] 1ἴὰ οαπὶ Οαεῖϊξ, 
{οτὶρῆς Ζεῦπε. πε. Εἴοη. συμβασι- 
λευόμενος, ᾿ἸΌΘΓ ἴ. 3, 4. ἴπ πιᾶΓρῖπε 

οι, συμυιβασιλευομένοις, ΕΥ̓. ἐπ οἤοῖο 
γερὶς εγαΐί νετίιο Ατηδίρι, συμβουλευό- 
μενος ΑἸά, Βιερῆ. 

18. ταῦτα ὑπήγετο) ϑυϊάδᾶς ἴῃ γοῖ- 
θο ὑπῆγε Παῦεῖ ταῦϑ᾽ ὑσῆγε, ἰπίετγ- 
ΡΓείαϊα5 ὑπετίθετο Ἡδτιοάοίυβ ἰχ. 
94. ταύτῃ δὲ ὑπάγοντες εἰφρώτεον ἨδΌος 
εαάεπὶ ποῖος [Δ]! οἷο. 

αὐσὸν σὸν σταρὼ βασιλέως) ϑαϊάας 
αὐφκὸν τὸν βασιλέα τορεσβεύειν----τσαρα- 

δοῦναι. Ετίαπη Ῥατῖΐ, εἰ Ετοη. τσάρα- 

δοῦναι ὨαΌεης : ἀπὲ6 ναϊ]ραίατη πσάρα- 
διδόναι τηιταν. Ῥιξιειεᾶ Ετθη. συμι- 
βουλεύσασϑαι μαῦεῖ. 

ὑποσσρέψας} 1εοποϊαντας. τηδ]εθαὶ 
μεταστὰς καὶ ὑποστρέψας. Οὐρπιγᾶ 
Ηυτοπιπίοσ σοπιρᾶταΐῖ ἔτη πῇ μῖγο- 
2λα, εἴ εχ Ροϊ]ᾶος δπποῖδε νογθ πῃ 
στρέφεσθαι, ὑαοσσρίφεσθαι [γηοηγ- 
ΓΒ ΠῚ σῷ ἀσπατᾷν, οἱ σαροφὴν εἴ ὑπο- 
στροφὴν ῖ5 σοϊῃραζαῖ ΘΠ ἀπάτῃ. 

Ζεαπε ποιίθηετη δα ἀεηα! ἐδγῖναῖ εχ 
ΡΓοΟρτία, σθᾶπη εξ ραϊαθαῖ α ἤρα 
αὐνονίμς ἠομέενη σου υεγίϊ. ΑΠΘΟΠΥ Πα τ5 
Ἰηΐεγρτε Θά] σὰς. σνετῖῖὶ : Ρλαΐζιες 
δ είμάα ῥαᾳγ {ὅς ἀέϊοιγε. ΤιΑυοπεγαβ : 
γηαῖὶς Ρλαϊπς ἀέϊομγηα πὐἰγοϊ εηποπί ἐξ 
δομρ.-τ ες Ἐτοη. Τεα α ἢ8 ὧδε οτῇν- 
ῃι. 
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᾿δΑ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 
ἴω » “Ὁ 7 Ν 

σωθήναι πολεμοῦντως βασιλεῖ, συμβουλεύω, μὴ τάρω- 
7 Ἂ, ὦ ᾽ 7» Ἴ 7 ᾽ Ν 3 

διδόναι τὼ ὅπλα εἰ δέ τοι μηδεμίω σωτηρίως ἔστιν ελ- 
3, ἀὰ ὁ ὦ ͵΄ .- δὰ εις, 

πὶς ὥκοντος βασίλέως, συμβουλεύω σώξσϑαι υμῖν πῆ 
΄ Ἃ ἐγ “ ἊΨ Ἂν ΄ο“ν 

20 δυνωτόν. Κλεωρχος δὲ τρὸς ταντῶ εἰπεν" ᾿Αλλὼ ταυτῷ 
Ἁ Ν ἊΝ ἐᾷ 2 ε » Ν᾽ «9 ἣν » .“ 

μεν δὴ σὺ λέγεις ὥωρ ἡμῶν δὲ ὠπογγελλε ταυτῷ, ὁτι 
ς Ὁ 3393 2 Ἃ ν» ρῶν ἃ Ὁ» 

ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ μὲν δέοι βασιλέι! φίλους εἶνωι, πλείο- 
ΟΝ ΜΨ εΥ 7 3) “Ν“ Ἂ "ἢ 

γος ἂν ἄξιοι εἰνω! Φίλοι, ἔχοντες τὼ ὁπλώ, ἡ τυαρα δόντες 
“7, ᾽ Ν “ -“ὦ ΕΩ ἣΝ ς »“ 9 

ὥλλω" εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, μεῖνον ὧν πολεμεῖν, ἔχοντες 
ν ἐν ὮΝ "7 ε Χ Ἃ ᾿᾽ 

21 τῶ ὁπλῶ, ἡ ὥλλῳω παραδόντες. Ο δὲ Φαλύνος εἶπε' 
“«“ Ν 3 ἀκα τ ΤΆ ΚΝ. 3 ἿΝ ᾽’ὔ δι ωἐδιν ὧν 

Ταυτὰ μεν δὴ ἀπωγγελοῦμεν' ἀλλὼ καὶ τάδε ὑμῖν ἐκέ- 
3 “Ὁ Ν “ ψ ᾽ν ᾷ ὧἂὧὖν 3 “»Ἢ 

λευσεν εἰπεὶν βασιλεὺς, ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπον- 
᾿ Ν ΓΙ .. Ὁ ᾿ Ν 9 ἴω ͵7 “ὕ 

οὶ εἰησῶν, τοροΐουσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. Ἑνπατε 
7 Ἂ ο»“ ν᾿; ᾽ ΠΣ 

οὖν καὶ τερὶ τούτου, τπότερω μενέιτε καὶ σπονδαί εἰσιν, ἢ 
ξ ΄ “φψ, ᾿ ς « »“"»ἭἪ 3 "»" ΄ ΠῚ 

22 ὡς τολεμου ὄντος τωρ ὑμῶν ὡπωγγέλω. ἈΚλεαρχίος δι 
3 Ξ 7 πὰ .“ 
ἔλεξεν" ᾿Απάγγελλε τοίνυν καὶ περὶ τούτων, ὅτι καὶ 

ς« »ν ..ν » ε Ν »“ 7) ἢ “} 

ἡμῖν ταὐτὼ δοκεῖ, ὥπερ καὶ βασιλέ. Τί οὖν ταῦτ 
9 2} ε α 7 ᾽ ΄ Ἃ 
ἐστίν; ἐῷφη ὃ Φωλύνος. ᾿Απεκρίνατο Κλέωρχος' Ἣν 

Ἃ Ὧν ΞΖ 9 “ Ἂ Ν .. “Ὁ ͵7͵7 

μὲν μένωμεν, σπονδαί, ἀπιοῦσι δὲ καὶ τροΐουσι, πόλε- 
3 ἿΝ Ἂ 7, ᾽ 

23 μος. Ὁ δὲ σάλιν ἠρώτησε" Σπονδὰς ἡ πόλεμον ὠπαγ- 
»“ὦ» Χ Ν 7] 3 

γελῶ; Κλέαρχος δὲ ταὐτὼ πάλιν ἀπεκρίνωτο' Σπονδαὶ 
Ἁ ΄ Η “-“ δὲ Ἂ .. ἡ ᾿" « δὲ 

μὲν μένουσιν, ἁπίουσὶ θὲ ἡ τροίουσι πόλεμος. Ο τι δὲ 

ποιήσοι, οὐ διεσήμανε. 

19. εἰ δέ «ὦ 1τὰ οα πὶ Ῥατῖῖ, Γοτίρῇ. ἰάεπι οἵϊπι τείροηίαπι τορὶ Ρετγίαγι π. 
εἰ δέ σι Ετοη. εἰ μέντοι νυἱραθαῖϊατ. ἃ Γεοηϊάα ἀὰος ἀρὰ ὙΤΠοτηοΡΥΪΔ8 : 
Βεηθξηβ μηδεμία ἴθ ἰοσαπη νυ]ρατὶ 
μηδεμιᾶς φῥτϑεευηίε Ματεῖο σγεβίταϊς 
Ηυτοπιηίοη, σοηΐεητιεηῖς νετῆοης 
Απηαίφὶ. 

ἄκοντος (οάϊοες5 φαϊάαπῃ ἃ Βτοάξθο 
Φοτηρᾶγαῖ! ἑκόντος ὨδΌεραπῖ, αυοά 
οαπὶ ἐααεητ 5 νοτῸ]5 οορυλϊᾶτὶ νο- 
1αϊς ΠΙΟτατία 5. 

σώζεσθαι ὑμῖν] Ἐχ τηδτρίης ϑιςρἢ. 
ΨΠΠοΙ, Ῥατγι, Ετοη. ὑμῖν δοςείῃει. 

30. ἀπάγγελλε] ῬΑ, Ετοη. ἀπσάγ- 
ψελλε σάδε Ὠαρεηῖ, [οάοτυς δἱϊ, 

διότι νορείξομοεν, κᾷν φίλοι γενώμεθα. τῷ 
Ἐξέρξῃ, μετὰ σῶν ὅπλων ὄντες, ἀμείνους 
ἔσεσϑθαι σύμμαχοι". κἄν πσολεμεῖν τυρὸς 
αὐτὸν ἀναγκασθῶμεν, βέλτιον μετὰ τού- 
σὼν ἀγωνιεῖσιθαι. 

22. περὶ τούτων] Ἑϊοπ. περὶ τούφου, 
ϑεαυξηβ ταὐτὰ ρῖὸ ταῦτα εχ ϑιερῆ. 
εἰ ΗΠ υτοΠΙ πΐ, ἀεῖπάς καὶ ἐχ Εἴοη. ἰϊ-- 
Ῥτοὸ τεοερὶς Ζευπεδ. 

᾿Ασπεκρίνα 6} Ῥατγ, Εϊοη, ἀπεκρίϑο 
ὁ Κλίαρχος ὨδΌεπί, 

τ 23; διεσήμιαινε] Ρατὶ, διισήμῃνε. 



ΕΙΒΕᾺῈ 1. ΟΑΡ, 1, δ᾽ 

ΟΑΡΡῃΗ: 

ΦΑΛΥ͂ΝΟΣ μὲν δὴ ὥχετο, καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. Οἱ δὲ 

παρὰ Ὑπ δι ἧκον, Προκλῆς καὶ "μἀβν ον (Μένων 

δὲ αὐτοῦ ἔμενε ππαρὼ ᾿Αμαϊῳ ) οὗτοι δὲ ἔλεγον, ὅτι πολ- 

λοὺς φαίη ᾿Αριαῖος εἶνωι Πέρσας, ἑαυτοῦ βελτίους, οὺς 
᾽ ᾿ 3 ΄ 9 “ 3 ΕΣ 3 

οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύοντος" ἀλλ᾽ εἰ βού- 
“, - ,, »"Ὕ 3 Ἃ 

λεσθε συναπιένωι, ἥκειν ἤδὴ κελεύει τῆς νυκτός" εἰ δὲ 
- ἙΝ δ 9 ς ὯΙ μὴ, αὐτὸς τορωὶ ἀπιένωι ᾧησίν. Ὁ δὲ Κλέαρχος εἶπεν" 2 

3 9 «“ εὖ "»- ἄς Ν Γ ., ἊΝ λὲν 

Αλλ οὕτω χρή ποίειν, εν μᾶν ἡκώμεν, ὥσπερ λεγέτε" 
ΕῚ ᾿ Ἃ, ε -Ὁ-Ὁ 3, ΩΣ 

εἰ δὲ μὴ, πράττετε, ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴεσθε μώλιστω 
΄ ν 

συμφέρειν. Μετὰ 3 
δὶ -“ Ε φ.ἢ 7 “4, Ν , 
εταυτῶω, ἤδη ἡλίου δύνοντος, συγκωλεσῶς τους στρωτη- 
Ν 3, 9 Ν “» 

γοὺς καὶ λοχωγοὺς, ἔλεξε τοιάδε" μοι, ὦ ἄνδρες, Θυο-- 

Καὶ 

Ὡς γὰρ ἐγὼ γὺν πυνϑάνο- 

«; Ν 7 4. ἣλ 7 “ 

Ο τι δὲ ποιήσοι, οὐδὲ τούτοις εἶπε. 

τς 35 πῇ ΨΥ -» » 1 τὰ ἣν « 7 

μένω ἰένω: ἐπὶ βασιλέα, οὐκ ἐγίγνετο τὼ ἱερώ. 
δος ν᾽ 357 Ἔν 

εἰκότως ὥρῶ οὐκ εγίγνετο. 
9 » ε »" Ν ᾽’ « γ 4 

μᾶι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τιγρής τποτωμός 
᾽ Λ. Ν ᾽ ΕΝ “, 32) να 

ἔστι γωυσίπορος, ὃν οὐκ ὧν δυναΐμεϑω ἄνευ πλοίων δια-- 

βηναι" πλοῖα δὲ ἡμέϊς οὐκ ἔχομεν. 
δ “} δς υς ΕΣ 7 3 "} 9) 5.25 

γε μένειν οἱόν τε τὼ γὼρ ἐπιτήδειω οὐκ ἔστιν ἔχειν" ἰέναι 
᾿ -ς 7 Ζ Ζ χῳ Ἐν ἊΝ ε -ς 

δὲ τάρὼ τοὺς κοῦ ἐν τ ᾧ πάνυ κωλὼ ἡμῖν τῶ ἱερὼ 

ἥν. 

ἔχει" ἐπειδὼν δὲ σημήνη τῷ κέρατι, ὡς ἀνωπαύεσθωι,; 

3 ͵Ν 9 » 

Ου μὲν δὴ αὐτοῦ 

Ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν" ἀπιόντως δειπνέιν, ὁ τί τις 4 

συσκευάζεσϑε' ἐπειδὼν δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίϑεσϑε ἐ επὶ 

ΕΟ, ἱπέγα νἱ- 1. αὐτοῦ ἔμενε] 1τὰ ρτο ἔμεινε ΡατΙ, 
Ὠφθεῖ. 

2. ἐὰν μὲν] Τίὰ οὰπὶ ᾿ἰὗτο Εἴοηπ. 
(οτρῇ. Μαϊρο Ἔγαὶ ἄν μέν. 

οἴεσθε] ϑοϊοβοὰπιὶ οἴησϑε οχ Οπεῖ!. 
ξοττεχὶ. δοκεῖ Ὠαθεῖ Είοη. φαὰε Ὀο- 
ὨὰΠῚ. 

3. ϑυομένω ἰέναι!) [πίοϊεητίατη ἀϊ- 
δχιοη 5 ἐχρ ῖοαῖ Ηυτοπιπίοη ἰπτεὶ- 
Ἰεῶῖο ἐσί. Ζευηὶ! ΓΆΟ δΔὈΓαγάᾶ ἘΠῚ 
ϑιαιίγα τεάϊς ἰένα, δὲ τναρὰ σοὺς “Κύρου 
φίλους. Ἡειοάοιϊως νὶ. .γ6. οὐ γὰρ 

ἐκαλλιέρει διαβαίνειν (μιν. 

4» 36. 
μέσῳ ἡμῶν) Ῥατγ. ὑμῶν. Τεΐπσερ8 

οὐκ ἔστιν ἔχειν Θχ τητρίης ϑίερῃ. γ11- 
Ἰοι, Ῥατγί. Ειοη. ἀδβαΐ. Ψαΐϊνο ἔχειν 
αὐεῖ. Ροῖῆςα χαλὼ ὑμῖν Ρατγὶί, δὲ 
Ετοη. αθεηῖ. 

4. ὡς ἀναπαύεσϑθα]) Ουπὶ Απγαίδθο 
φιμη φορά δτΉ τποάο, ψμθ φιοίοεηα! ἐεησ- 
ως βρηιβεαίμν, σού βρημηε οἰα μη 
μον, Ἰιτετργοϊδηΐαγ Ζεαης εἰ ὙΥ̓ εἰ- 
{Κε. 

τ 



86 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 
ΝΥ ε ; 

τῶ ὑποζύγιω" 
Ν « .΄ 

μὲν ὑποζύγιω 
3} “ 

δ ἔξω. Ταυτω 

! ἃς “Ἢ -“ ., 

ἔχοντες πρὸς του ποτώμου, τῶ 

ἢ δὲ »-ὉὋ 7 .“ 5 » ς- 7 -. 

ἐστι δὲ τω τριτῶ, εἐπεσιε Τί ἡγουμένω, τῶ 

ἣν. αὖ 

ς σχῶ 

ΕΣ 7 « ; ς ἀκούσαντες οἱ στρωτηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ 
δεν δι 5 7 «“ ἷ υν δι ἘΜ" ἈΣ 
ἀπήλϑον, κῶι ἐποίουν οὑτω κῶώὶ τὸ λοίπον ὁ μὲν ἤρχεν, 

ε “.. 8 ) ς 3 3 ΟΣ .. - 4 

οἱ δὶ ἐπείθοντο, οὐχ, ἑλόμενοι, ὠλλ᾽ ὁρῶντες, ὅτι μόνος 

ἐφρόνει, οἵω δεῖ τὸν ἄρχοντα, οἱ δὲ ἄλλοι ἄπειροι ἦσαν. 

δ᾽ Ἀριθμὸς δὲ τῆς ὁδοῦ, ἣν ἦλθον ἐξ Ἐφέσου τῆς ᾿Ιωνίας 
μέχρι τῆς μάχης, στα" μοὶ τρέις καὶ ἐννενήκοντω, πώρω- 

7 “δ ψ' ΓᾺ “ 
σώγγωι πέντε καὶ τριώκοντῶν καὶ πεντωκόσιοι, στάδιοι 

7 Ἂν Ὑπε ὯΣ Χ Ψ ἐ ἄν ἮΝ δὲ ὗν 

“πεντήκοντὼ και ἑξακισχίλιοι κῶώι μυριοι ὠπὸ ὅὲ τῆς 
᾿ Ἄμε 5 ᾽ » 7 εν 7 

μάχης ἘΛΑΡΝΗΣ εἰγώ! εἰς Βαβυλωνα, στάδιοι ἑξήκοντω 

καὶ τριοκόσιοι. 

Ἔντευϑεν δὴ, ε ἐπεὶ σκότος ἐγώετο, Μιλτοκύθης μὲν ὃ 

τῷ τρίτῳ] ΤῊ(Ε] Πρ σημείῳ, Ὁεῖο- 
Τὰ γ νεῖ ἀνατίϑεσθε ἐπὶ τὰ ὑσοξύγια 
ἩτΆΠΠα Τὰπὶ ΠΙῚ5 ῬΟΙγ 1 υἱ. 38. ἐς 
εδάεπὶ τὰ τταάεητίβ. ὅσαν δὲ τὸ δεύτε- 
ρον, ἀνατιϑέασι σὰ σκευοφόρα τοῖς ὑπο- 
ζυγίοις. 

σρὸς τοῦ ποταμοῦ) [τὰ οὐπὶ Εἴοηῃ, 
εἴ τηᾶγρῖης ΝΊ]ΟΙ. να]ρατα ) πρὸ οοτ- 
Υεχὶ. 8516 ὈΓΙῸΓ [εχ πὶ ΠΟΙΕΓ Ἰηΐτα 
ἵν: 2, 50. 

τὰ δὲ ὅπλα] Ἰ. ες. ὁπλίτας, Δτγηδῖοβ 
Ῥεάϊε5. [Ι͂η Ουεῖί. δὲ Ἔχοϊάϊτ, Όε- 
ἴεγὰ ἢ δὰ Πᾶπο ρδιίδῃ) Πατγγϑί δ 
Σοπορῃοηίερ τεϊοσοπάσ τη οςηΐεο 1ο- 
σὰ τη ῬΟΪγΞΕΩῚ ἰϊ. 29). 2. ΕΧ 8]10 ἀπε 
δαξίονε ἀαπέξϊατη. Κλέαρχος, Κύρου 
τοεσόντος, ἀναχωρῶν μετὰ σῶν Ἕ λλήνων 

ἐστρατοπέδευσεν ἐν κώμῃ προφὴν ἄφ5ο- 
νὸν ἐχούσῃ. Τισσαφέρνης τυρίσβ: ἐς πέμ- 
ας ἠξίου μένειν. αὐτόθι σοὺς ἹΕλληνὰς 
τυαραδόντας αὐτῷ «σὰ ὅσλα. Κλέαρχος 

ὑπεκρίνατο τοροσίεσιλαι «σοὺς λόγους, 

ὕπως Τισσαφέρνης ἐλαί ίδι σσίονδων εἰς τὰς 
κώμας διαπέμψειε σοὺς ,ϑολλοὺς σῶν 
Τερσῶν. Ὁ μὲν δὴ νομίσας εἶξαι τὸν 
Κλέαρχον, διέλυσε σὴν δύναμιν: ὃ δὲ 

ι νύκτωρ σοὺς Ἕλληνας ἐξαγαγὼν τῇ ὅ76-- 

φείᾳ προίλαβεν ἡμέραν ὅλην καὶ νύκτω, 
τοῦ Τισσαφέρνου βραδέως τοὺς διαλυϑέν- 
τῶς συναγαγόντος. 

δ. ἑλόμενοι} ϑυϊάας {Ὁ ἢ. ν. τηαΐς 
1ητεγρτοίαταν βουλόμενοι. 

οἷα δεῖ } Τη16]]ΠΠγε φρονεῖν, ΤΑΌΤΙ τἃ- 

" 

τηεη Εἴοη. ἔδει ργοραΐ Ῥογίοῃ. 
6. μέχοι τῆς μάχης) ἴγγμε «ἀ Ἶο- 

ΟΠ ῥεσηα, μῆαχα τοραίμη, τε 
ΡΙυΐάτοῆο. 81. ᾿τεγαπὶ ε ἀπὸ τῆς 
μάχης, α ἰοσο ῥερηε. 

τσωρασάγγαωι τ΄. κ. τριάκοντα) Ἐαά, 
νεῖ, σατὶ Ουε]ῇ, οὐγλεαπηΐς Περο νετ- 
Ὀᾶ : ἰπ πιᾶγρῖπα ΨηΠ]ΠοΙ, παρασάγγαι 
νοσαὈυ] Π} ἰαπίπ πη ἀθοῖϊα ἃπηοίδίαγ,. 
Οείεγατα απηοῖδι Ζεαης, πῃ ᾿ἰΌτο 1ὰ- 
Ρετίοτα Χεπορῃοηίεπη επαυπιεγαῖε 
ἰἀπία πὶ σταθμοὺς 84. εἰ ματαίδηρας 
517, “αἱ εβϊοϊαπί ἰυτππηαπὶ δάϊο- 
ΤΠ 15.510. Ραϊίδί Ἰρίταγ, σσαϑροοὺς 
9 οὐπὶ ραιαίδηριβ 18. αἱ ΠΟΠΊΕΙ 
ἀείαπι ροῆίο Πϊς, {πὈυ δ πάος εἢᾷξ [1{|- 
ΠΟΙ δὸ Ἑρῃείο δὰ ϑαγήεβ ἴβδέϊο, δὰξϊ 
Ἰδίετε ἴῃ ἀείογ μι οηε {{ΠΠῸπ|5 ἃ ϑτάϊ-: 
Ὀυϑ. 

τριακόσιοι] 1 οὐπὶ Ῥατι. Εἴοπ. 

Κερίο Β. εἰ τηδγρίης ΨΊ]ΟΙ, νυ ]ρα- 
ἴὰΠ}] ΠΕΠΊΕΓΕ.ΠῚ φρισ χίλιοι σοιτγαχὶῖ 

Ζευπε, 40] τη πα ΘΟ ΟΠ Τ ΟΌ ΤᾺ 
ΡΙαίατοπεο, φὰὶ Οὐ πα χογὰ πὶ ἃ Βαδγ- 
Ἰοηε ἀϊδπαπίϊατῃ ἕδος κοο Πδα!ογατη. 
Τριτγ ποη ορὺβ εἰξ εππεπάδτοπα (ἃ- 
ΡΘΙΠ εἰς Σοῦσω {τ ὈΘητ5, παο Ἔχουςὰ- 
ΟΠ 6 ν8Π1 ΔΓ ΑΓΟΤα ΠῚ [εγγη τἶβ, αὶ 
Οτϑοοοβ ἀεξίεγγεγε νο] μευῖηζ. 

". Μιλτοκύϑης} [Δθεγ Εἴοη. Μιλα- 
σορύϑης Ὠαθεῖ, εἴ πα Θη5 μεθ᾽ οπηϊί-- 
τ, επιοῆπεηες ἴῃ Οτας οηἰ Ὀ.5 Ρ. 
ὅ55. 658. 6η6. εἴ 1207. τηξσπηοζᾷξ, 



ΠΙΒΕΒ ΤΠ. ΟΑΡ, 1Ι|. δ) 
λ᾽ ;, « ΄ .." ᾿. Φ Ἅ), ὃ Θρὼξ, ἔχων τούς τε ἱππέας τοὺς μεϑ᾽ ἑαυτοὺ εἰς τεσσω- 

͵΄͵ "»“»ο. »ο»5Σ " « 7 » 

ϑάκοντω, καὶ τῶν πεζῶν Θρακῶν ὡς τριακοσίους, ηὐτο- 

μόλησε πρὸς βασιλέα. Κλέαρχος δὲ τὸς ἄλλοις ἡγεῖταβ. 
΄ ν᾿ ΄ ε Ὁ", ολ ἢ 3 “Ἥ 

κάτω τῶ παρηγγελμένω, οἱ δι, εἵποντο καὶ ἀφικνοῦνται 
» ἈΝ »"Ὕ Ν Ἂ .6 "»“ Ν Ν ᾽ ι΄ 

εἰς τὸν πρῶτον στωνϑ μὸν σαρον Αριοιὸν κωὶ τῆν ἐκείνου 
ἀν κὰν ἢ , : {γον ΄ Ν στρατιὰν, ἀμφὶ μέσως νύκτας᾽ καὶ ἐν τάζει Θέμενοι τὼ 

ὕπλω, συνήλϑον οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχωγοὶ τῶν Ἕλλή- 
γψς]Ἴ]ς », 4 7) « : 

νων πωρὼ ᾿Αριαίιον᾽ καὶ ὠμοσῶν δ, τε “Ἑλληνες καὶ ὁ 
3 » ᾿ »“» ἊΝ ᾿ ἐν Ω 7) Ά Ν᾿ 

Ἀριώιίος, κῶι τῶν σὺν ὥυτῳ οἱ Ἀρώτιστοι, μήτε προδώ-- 

σειν ἀλλήλους, σύμμωχοί τε ἔσεσθαι οἱ δὲ βάρβαροι 
Ψ Ν ἘΠ τ 3 δ 

προσωμοσᾶν, κωὶι ἡγήσεσϑωι ἀδόλως. Ταύτω δ᾽ ὥμο- 9 
7ὔ Ν ,ΝἍἭ Ν ͵7ὔ Ν 

σαων, σφάξαντες κῶσρον, Κκῶώι τῶυρον, Κῶι λύκον, καὶ 
3 ΕΣ ς « ε 

κριὸν, εἰς ἀσπίδω βάπτοντες οἱ μὲν “Ἕλληνες ξίφος, οἱ 

δὲ βάρβαροι λόγχην. 
3 Ν δὲ Ὁ Σὰν ΡΟ οὐ ἘΝ 
ἔσει δὲ τὼ πιστῶ ἐγένετο, εἰπέν 10 

ὁ Κλέαρχος" ἴἼΑγε δὴ, ὦ ᾿Αριαῦῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ἡμῖν 

ΤὨταοϊοα. τεραϊαπὶ Μιλτοκύδην, 4] 8. 
Οοἰγε ἀείεοιϊς εἰ δ Διμεηίθηπθαβ 
ἀείεγίιϑ ἕαϊε. 

8. πρῶτον σταθμὸν) Ὡς αυο εἴξ ἰ, 
ῖτο, 1. ιοάοτυς : πρὸς τὸν σταθμὸν, 
ὅσου τὸ διωασεσωσμεένον σαρωτόπεδον ἦν 

ἀνακεχωρηκός. 
ὁ ̓ Αριαῖος) Ατ(σα] τὶ εχ Ετοη. δά- 

(οῖν!ε Ζευης. είποαρβ σῶν σὺν αὐὖ- 
τοῖς Ὠαθει Ῥατ. εἴ τῆαγρο ΨΊΠ]οΙ, 

μήτε) ϑυϊάας (Ὁ ν. συνθήκη οχ ἢ. 
ἱ, Πηρίεχ μὴ ροίαϊξ - 1Ιἀ6πὶ Γαδ ης 
προσώμοσαν [ετνανὶῖ, ααοά 'π τσροσώρ- 
ψμήσῶν τηυΐϊδης ]ᾳηἰ. εἰ Ουε! ἢ, Κὲε- 
ΤΌτα ἢβῆςει ΑἸά. ϑιερῆ. εἰ τηᾶγρο γ1]- 
Ἰοτ. 

9. κώπρον----κριὸν) δ 1445 Ομ πὶ (ΟὉ6] , 
ταῦρον καὶ λύκον καὶ κάπρον καὶ κριόν. 

(Ποὺ 5. Ἰηΐεγρτεβ ΑὈἸαποουτί νεγγὶβ 
εἴ Ἰὰᾳρὶ πηεητίοης οβεπί5. περᾶς ἰπ- 
1ε]]}Πσὶ ΡοΠε, ἀηάς ἔοι ᾿ἴφ. 8ε4 
κάσρος αὐ] άε πὶ ΠηΊΡ] ΟΙΓΟΓ νεγγεβ οἵ, 
ΠΟΙ ἴδτυβ ; {εἀ Ἰὰρὶ τηεηῖο πη μϑτὶ- 
ἴεγ οξεηήϊ. [Ιοοὰὺβ ΒειηοΠοϑηϊς Ρ. 
642. ἃ Ζευπῖο σοπηράᾶτγαῖαβ ἴῃ ἰοβάεγε 
ΤΟ]εππὶ πιοπιοσᾶΐ (δηϊαπὶ κάπρον, 
κριὸν, ταῦρον. Ἦξοο πὶ μμουτήαμνηα 
Κοτηᾶπα, ἀε φαϊθὰς αἀἰϊραϊανὶ δά (Α- 
τοηςηὶ ἀς Ἀ, Ἀ, 141, Μαιτοπεπλ ἰΪ, 

1910. δἴ ἴπ [πάϊος ϑοεῖρί, Β. Κ. ρ. 

εἰς ἀσπίδα βάπαοντες)] ΚΕ ΓΟΏγ]ας 
ϑερῖ. ο. ΤΠεθα5 νετία 43. ταυροσφα- 
γοῦντες ἐς μελάνδετον σάκος Καὶ ϑιγγά- 

Ν ’ ΄ 2! Π , 

νοντες χερσὶ ταυρείου ῴονου Αρην, Ἐννὼω 

καὶ φιλαίμαπον Φόβον ὡρκωμότησαν. 

Θυο τείρι οἰεη5 ΑΠπορῆαπες ΓυΠῆτ. 
187. τίν᾽ ὅρκον ὁρκώσεις τῦοϑ᾽ ἡμεῶς ;---- 
εἰς ἀσπίδ᾽, ὥσπερ, φασὶν, Αἰσχύλος 
ποτὲ, μηλοσφαγούσας ; ϑογίποταπι 
ΤΟΤΕ ΠῚ ἡᾶτγαϊ Ποτγοάοίιβ ἷν, 70. ὅφ- 
κια ποιεῦντα, ὧδε Σκύϑαιτεςς κύλικα 

μεγώλην οἶνον ἐγχέωντες αἴμα συμρείσ- 
γουσ! τῶν τὰ δρκιώ πωρονοβένων,-τοκαὶ 
ΕΗ Ε Γ 3 Ν “ ᾽ 

ἐσειτὰ ἀποβάψαντες ἐς τὴν χύλικα ἀκι- 

νώκεω καὶ ὀϊσαοὺς καὶ σάγαριν καὶ ἀκόν- 
σιον᾿ ἱπεὰν δὲ ταῦτα ποιήσωσι, κατεύ- 
χόντῶι τυολλὰ, παὶ ἔπειτα ἀποπίνουσι 
αὐτοί τε οἱ πὸ ὅρκιον ποιεύμενοι καὶ τῶν 
ς ᾽ « Ἂ» 2 

ἑσομένων οἱ πσλείστου ἄξιοι, Θᾳεχ ἰο- 
οαπὶ ὄχρτγεῖῆπι Μεῖα ἰἰ. τ. εἰ Γαοίϊδηὶ 
'Γοχατγίβ. Ὠινεγα πὶ 10Ὑἱ5] ατα πὶ ἴο- 
Ἰεπηηΐβ ποτ  ΠΔ ἀοίογ Οἷς δα δου Ατρο- 
Ὡδατ σογάτη Ὁ ΟΥρπεὶ ποπλῖπε εἀϊ- 
τοτὰπ νετία 319. 320. Οεἰεγαπλ 
Ζεαπε [οτῖδὶ τηα]εῦαί καὶ βάστοντες. 

ες - ς -" Ω ε " 

1ο. ἡμῖν--οὗμῖν) Οομίτα Ῥαγί, ὑμῖν 

64 



88 ἘΧΡΕΠΙΤΙΟ ΟΥ̓ΆΙ, 

στόλος ἐστὶ καὶ ὑμῖν, εἰπὲ, τίνω γνώμην ἔχεις περὶ τὴς 

πορείας" τυότερον ἄπιμεν, ἥνπερ ἤλθομεν, ἢ ἄλλην τινῶῷ 

Ὁ δὲ εἶπεν Ἣν μὲν 

ἤλθομεν, ἀπιόντες ώντες ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοίμεϑα"' 

Ἕστα- 

ΡῚ ΄ »ἋᾺ ἐς Σ 11 ἐννενοηκένωι δοκεὶς ὁδὸν κρείττω . 

ὑπάρχει γϑῳ γὺν ἡμῶν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων. 

κοίΐδεκω γὰρ σταν μῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ δεῦρο ἰόντες 

ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν εἴχομεν λωμβάνειν' ἔνϑιω δὲ εἴ τι 

Νὺν δὲ 

ἐπινοοῦμεν πυορεύεσϑεαι μωκροτέραν μὲν, τῶν δὲ ἐπιτη- 

ἥν, ἡμεῖς διωπορευόμενοι κατεδαπανήσωμεν. 

3 9 ς« -ὦ ως 

12 δείων οὐκ ἀπορήσομεν. Πορευτέον δ᾽ ἡμίν τους πρώτους 
΄ς ε ὃις Ψ “ {“ ε “ 

στωϑ' μοὺς ως ὧν δυνώμεϑω μωκροτάτους, νὼ ὡς σλει- 
3 »" »“ “ 27 ΝᾺ 

στον. ὠποσπασϑῶμεν του βασιλίκου στρωτεύμωτος" ἢν 
Ὁ" ε ρωῃ, 5 »-ὉΆ ε » εἈὰ » ’ὔ 9) γὰρ ἅπαξ δυδὶν ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκ ἔτι 
τ εν »“ 3 7 Ἂ 

μῆ δύνηται βασιλεὺς ἡμῶς κατωλαβεῖν. Ολίγῳ μὲν 
Ἂς ᾽ 9 7 ϑένς κ᾽ 9. Η Ν δ᾽ 3} 

γῶρ στρατεύματι οὐ τολμήσει εφεπεσιγοι" πολὺν ὁ ἔχων 
ἢ 9 7 ; Ἐΐ Ψ, ὡν ἢ δὲ Ἶ ἣΨ 

στόλον, οὐ δυνήσεται τῶχυ τορεύεσ αι ἰσὼως δε Κωὶ τῶν 
3 9 9, 

Ταύτην, ἔφη, γνώμην ἔχω ἔγωγε. 
“. Ο τ « 3 3 κῷ ἊΝ 

13. ἮἪΝν δ᾽ αὕτη ἡ στρωτηγίω οὐδὲν ἄλλο δυναμένη, ἤ 

ϑ ἣν ο“ 

ἐπιτηδείων σπανιεῖ. 

3 7 ὴνς »“ ε Σ 2 » ΄ Ψ 

ἀποδράνωι ἢ ἀποζυγειν" ἡ δὲ τύχη εἐστρωτήγησε καλ- 
9 Ν ὡἽ ε Τὰς 3 ἌΡ Ε » 3  ἜΞ 

λιον. Ἐπεὶ γώρ ἡμέρω ἐγένετο, ἐπορεύοντο, εν δεξιὰ 
3, Ν ξ « ε΄ ε 7 ᾽ 

ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ὥμω ἡλίῳ δύνοντι εἰς 

11. πάντες ἄν ὑπὸ) Ῥατί. Εἴοη. εἰ 
ΤΩΔΙΡΟ δίερῃ. παντελῶς ὑπὸ ἀδηῖ. 
Τεϊηάς νῦν ὑμῖν ΕπΠά, νεῖ. (σαε! , νε- 
τατα Ὠάῦεῖ Οδῇδ)ο. 

ἔνϑα δ᾽ εἴ σι ἦν] Ψψεπὶῖς αἰϊφυδπάο 
ΤΑΙ͂ΏΪ ἴῃ τπξηΐετη ἔνϑα δέ σι ἦν, υδὶ- 
συπαὰε νεῖ Τὰ ρεγετγαῖ δἰ] ά. 

ἐπινοοῦμεν) Ζειηΐ! σοτγεέϊ ἢ 6 ΠΊ 
ἐσινοῶ μὲν ξαἴεπυ5. ῥχγοῦο, «αὐ ἐσινοῶ 
ἴσγνεπα, μὲν ΔὈ]]οίατα. Ὠιοάοτγαϑβ : γνόν- 
τις δ᾽ ἐσὶ “Παφλαγονίας ἀναζευγνύειν, 
οὗτοι μὲν ὥρμησαν ἐπὶ “Παφλαγονίαν 
μετὰ τῆς δυνώμεως, κατὰ σχολὴν ὅδοι- 
“ποροῦντες, ὡς ἂν ὥμα σὰς τροφὰς “τορι- 

ζφόμενοι. 
ἀπορήσομεν] Μ͵εῖκε ἀσπορησομένην 

ἐς θεπάππὶ οεηΐευαϊ, αἱ αδηϊεοεάεηῖὶ 
βιωκροτέραν τοίροπάετεῖ, ϑεὰ ναιᾶ- 

νὶτ ογδτοηθτη Χεπορἤῆοη, εἰ ἀπτρεῖν 
ἀξ ρεγτίοη!β ἰδητατη ἄϊοὶ νι] ἀδίαγ. 

ΤΣ δυοῖν} ,Ῥατ, Εἴοη. δύο Παθεηῖ, 
ἀείποερβ ἀ ἀπόσχωμεν δδὲν ΟΕ, 

οὐκ ἔτι μὴ δύνηται) Ατηδίεους. γεδὶ 
ψοτγας: ποη ἐγ! φμοίί “ΕΥ̓ ΦαΊ147,, 716 7105 
αὔεφμι ῥογῆί. Ζευτιε φοβοῦμαι δηῖα 
μὴ Ἰηιε]]ρῖτ, Ρείππιε ΝΥ εἴίκΚε πιαϊατὶ 
νόος ἴῃ δυνήσεται. ΟἿ, Ἰηΐτα δὰ ἱν. 
8.13 
μηδ Ῥατγ. Ετοπ. τηᾶγρο ὙἸ]οἱἵς 

σαχίέως. 

ἔγωγε] Αἀάϊάϊς Ζεῦπα ἐσ [ἰδτὸ 
Βτοάδοὶ, τηαγρὶπα ϑίερῃ, ΨΙ]οΙ, Ρα- 
τι, Ἐκοη. 

13. ἐν δεξιᾷ ἔχοντες σὸν ἥλιον) δ εἰαξ 
Γεριεριοποῖῃ ἰκ τω, 



ΤΙΒΕᾺ 11. ΟΑΡ, 1|. 89 

Ρ] »Ἤ 7) ν᾿ ᾿ ,ο“ Ἁ 9 

ἀώμως τῆς Βαβυλωνίας χώρως' καὶ τοῦτο μὲν οὐκ 
ὅ 7) Μ Ξ 3 

ἐψεύσθησαν. ἜἜτ, δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν πολεμίους τα 
 ν" ΄ ν »"» ς ͵ ὲ ν ν) 3 ᾿Ὡ 
ὁρῶν ἱππέας᾽ καὶ τῶν τε Ἑλλήνων οἱ μὴ ἔτυχον ἐν τούς 

͵7͵ ,7) 3 ο Ἶ δ ν᾽) » ϑὺυἱ 

τάξεσιν ὄντες, εἰς τὰς τάξεις ἔϑεον, καὶ ᾿Αριαῖος (ετύγ-- 
Ἂν ᾽ ε ΜΙ ΩΣ 

χῶνε γὰρ ἐφ᾽ ἁμάξης πορευόμενος, διότι ἐτέτρωτο) κατα- 
Ὰ Ξ ᾿ ς ν ΙΝ κέ ᾽ 4 ἀν Ἐξ ψ 

βὰς ἐϑωρωκίζετο, καὶ οἱ σὺν αὐτῶ. Εν ω δὲ ὡπλί- κ8 
τ ΄ ς » . - 

ζοντο, ἥκον λέγοντες οἱ τπροπεμῷ9 ἕντες σκοποὶ, ὅτι οὐχ, 
« »“"Ά ᾽ 3 Ἄς, ἃ 7 ΄ Ν Δ ΟΩΝ 3] 

ἱσπσεῖς εἰσιν, ὡλλῶ ὑποζύγιω γεμοιτο. ΚΚαι εὐθὺς ἔγνω- 
γ ε ΕῚ 3 7 ζ΄ 

σὰν πάντες, ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεύς" 
ςς 

καὶ γὰρ καὶ 
αἱ 5 Ζ ΕΣ ᾿᾿ 2 , 

κωπγὸς εωίνετο εν κωμῶιϊς οὐ πρόσω. 

Κλέαρχος δὲ 
τ Ν ς ᾿, 9 [ΟῚ : χδ 

ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἡγεν᾽ (ἴδει 16 
Ν 3 7 ἃς Ν δον “7 

γαρ καὶ ὠπειρηκότως τοὺς στρωτιώτας, και ἀσίτους ον- 
4 Ν 9 π νΨ Ε δ ΕῚ ΕῚ ΄ 

τῶς᾽ ἤδη δὲ καὶ ὀψὲ ἡν) οὐ μέντοι οὐδ᾽ ἀπέκλινε, Φφυ- 
"ξ Ν 7 3 Ε 3 7 , 

λαττόμενος, μή δοκοίη Φεύγειν" ὠλλ εὐκτύωρον οὐγων, 
« »"» ΘΩ͂ » ᾽ Ἂς 9 7 ΄ Ἂς 

ὠμῶὼ τῶ ἡλίω δυομένῳ εἰς τῶς ἐγγυτάτω κωμῶὼς τοὺς 
» 9 ͵7ὕ ΠῚ 4" ͵ κι ἦν “« 

πρώτους ἐχῶὼν κατεσκήνωσεν, ἐξ ων διήρπαστο ὑπὸ τοῦ 
Ὧν 7͵ὔ 4“ ὃς Ἂς : Ν » 9 ο»“"νΨνἯᾳ 

βασιλικοῦ στρωτεύμωτος καὶ αὐτὼ τὼ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 
7 « Χ ε “ ς ͵ 7 Πἢ ὙΠ: 

ξύλα. Ο, μεν οὖν πρῶτοι ὁμοίῳ τρόπῳ τινὶ ἐστρωτοπε- 17 
ν᾿ ε δ. ὦ μ᾿ ᾿ « Γ ε. 

δεύοντο, οἱ ὃ ὑστεροί σκοτῶιοι τοροσιόντες, ὡς ετυγχιῶνον 
Ἂ τὸ ἡ Ν ἊΝ Ὡς » ᾽ » 

εκώστοι, ηὐλίζοντο, κωι κραυγὴν ολλὴν ἐποίουν κώλουν- 
᾽ 7 “ Ν Ν ᾿ 9 7 : ., 

τες ὠὡλλήλους, ὥστε κ͵ὶ τοὺς πολεμίους ὠκουεῖίν᾽ ὥστε 
ε Χ 9 ͵7 τὰν 93) 3 »-“» 

οἱ μὲν εγγύτωτω τῶν πολεμίων καὶ ἔφυγον εκ τῶν 

ΤΕῚὶ εἰσιν--τονέμοι το} Ζειηΐϊας Γαΐρ!σᾶ- ἄγων. Γ(οπηρᾶγας Ζευπε ἰοσατῃ Ηεὶ- 

Ῥαίατ εἴησαν (οτ απ πὶ εἴΐε. νέροοιν το 
Βαδει Ρατΐ. εἰ Εἴοη. 

καὶ γὰρ καὶ] Ροϊετί5. καὶ οπηϊτες 
Ετοη. εἰ Ουε]ῇ, 

τό. ἦγεν] [τ ϑιερῇ. ΠΠὈ γ᾽ Βτοάεεὶ, 
Ουεξ. εἰ τπᾶῦρο ΝΊ]]οἷἵ, ἤσαν εἴ ἴῃ 
Φυηι. ΑἸ]ά. Εἴοη. ἤλασεν ἀεάϊ: (αῇά- 
11ο. 4αξεπὶ Γεααϊταγ Ὠ’Ατηὰὰ Αηϊ- 
τηδᾶν. Ρ. 173. 

εὐθύωρον] Μαγρο δίερῇ. ουπὶ ῬατΙ. 
ἀϑυμιότερον, γπᾶτρο Ν᾽ Π]]οὐΐ. εὐθυμότερον 
ἄαι. ΜΝυϊραῖαπι εχ ἢ.]. ΗΠατροοτζγαῖῖο 
εἰ δυϊάαβ ᾿ηἰογρτγείδητυῦ κατ᾿ εὐθεῖαν. 

τοὺς πρώτους ἔχων) Μᾶτρο ϑίερῃ. 
Ποῖ, οαπὶ Ῥατ, ἀδῖ τοὺς σρωταγοὺς 

Ἰεηΐο. ἵν. 29) 14. σώλιν σκηνοῦν εἰς τὸ 
στρατόπεδον. 

αὐτὼ τῶ] Ἑάὰ, νεῖ. οσυτὰ Οαεϊξ, 
αὐτὰ οτηϊτταηε. 

17. ὁμοίῳ τρόπῳ σιν) Μάατξο ϑίερῇῃ. 
εἰ ΨΠΠΠ]οῖ. ὅμως Παθεῖ, ἀεϊπάε. συ πὶ 
Ῥατγ, δὲ Εἴοη. ἐσπτρατοσεδεύσαντο. 

σκοταῖοι) ϑαϊάας εὐϊταϑ εχ ἢ. 1. Ὠ8- 
Ῥεῖ σκοσιαῖοι, ἰεὰ Οοάεχ Οχοηϊεηῆςβ ἃ 
Ῥοτίουο ἱπίρεξιυ5 σκοταῖο, φγϑθΐογε. 
ϑεααξηϑ8 προσιόντες Οσυπὶ ϑυϊ]άα Παθεῖ 
δίερῃ. εἰ πιᾶασρὸ ΨΠ]ΠοΙ, τυροίόντες 
ἙΕάά. νεῖ. εἰ Οπεϊξ, 

ἐγγύτατα) ϑυργὰ {εξὶ. τό. εἶ εἰς 
τὰς ἐγγυτάτω κώμας. Ἰηΐτα Υ. 4., 13. 



90 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 
᾽ “ ὯΧ “ -ς ΓῪ .». ὃν ν» 

18 σκηνωμώτων. Δήλον δὲ τοῦτο τῇ ὑστερωίῳ, ἐγένετο᾽ οὔτε 

γὰρ ὑποζύγιον ἔτι οὐδὲν ἐφάνη, οὔτε στρωτόπεδον, οὔτε 
» 3 »“ὦ, 7 

καπνὸς οὐδωμιοῦ ΄σ λησίον. 
ξ 9 

Ἐξεπλάγη δὲ, ὡς ἔοικε, καὶ 

βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύματος" ἐδήλωσε δὲ τοῦτο 
᾿ »“νΨς 9, 4. ΄ φὉ" ΝΗ , 

109 οἷς τῇ ὑστεραίω ἔπραττε. ἹΠροϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸς 
ταύτης, καὶ τὸς Ἕλλησι Φόβος ἐμπίπτει, καὶ ϑόρυβος 

“ ἐ “" . Ἂν, 3 χ 2 
καὶ δοῦπος ἥν, οἷον εἰκὸς φόβου ἐμπεσόντος γίγνεσθαι. 

δω » 7 -Ὁ ΕΝ ἬΝ. 3 ᾿ 
20 Κλεαρχίος δὲ Τολμίδην λεῖον, ὃν ἐτύγχωνεν ἔχων τσαρ᾽ 

ς Ἂ» , »“ὝΝ »ο»“ωρο ς “ΨΦ.ϑβὃδὉ3 ' 

εωυτῳ κηρυκῷ ἄριστον τῶν τότε, τοῦτον ἀνειπεῖν ἐκέλευσε, 
᾿Ν 7 .« ΜΕ," ς ᾿,) δ 

σίγην κατωκηρύξαντ ὧν οτί π' θοογορευουσιν [)} οθχόντες ς ς 

ὃν Ν ΕΣ ΄ ον 5, 9 νὌὩὄ οὖ 7ὔ͵ «“ ΄ 

ὧν τὸν ὠῷεντῶω τὸν νὸν εἰς τῶ ὁπλῶ μηνύση, ὁτι λήψεται 

21 μισιϑὸν τώλαντον ἀργυρίου. Ἐπεὶ δὲ ταῦτω ἐκηρύχη, 
5) ς ΄Ὁ φ ΧΝ ς 7 » Ν ς 

ἐγνωσῶν οἱ στρατιωτῶι, ὅτι κενὸς ὁ Φόβος εἴη, καὶ οἱ 
357) ἊΜ" « Φ ΄ 

ὥρχοντες σῶοι. ἽἍἌμω δὲ ὄρϑρῳ παρήγγειλε Κλέαρχος 
5 7 «“ Ἂς «ε Σ ἣν 

εἰς τάξιν τὰ ὅπλω τίϑεσθοαι τοὺς “Ἕλληνως, ἡπερ εἶχον, 

ὅτε ἤν ἡ μάχῃ. 

κρώβυλον ἐγγυτάτω σπιαροειδῇ. ΟἿΙ Ρα- 
τι, εἰ Εἴοπ. ἐγγύτατα ἀδῃΐ : τιϊπὰϑ 
τεξϊε, αὐ δἴβυιπιας Ζειηθ, Δ ΌΪεΡ Δ Π5 
Ἰεέξϊογοση δὰ δηηοίδιίομεβ 'π ΟΥΤΟΡ. 
ἵν. 1.3. ΙΟὶ ἰρίίγ αἱΐ, ἐγγύτατα 
ἃρυὰ Χεπορῃοηίεπι σεηϊίνα πηι Ὧδ- 
Ὀεγα δἀϊυπέϊατα, ἐγγυτάτω σοπίγα 
ΔΟίο! ἴα ροηὶ. Μετγαπι ἰὰ εἰ πη Ἰοσο 
Ογτορ. ἵν. το 3. σὸν ἐμοῦ ἐγγύτατα 
ταξίαρχον" (εὰ 10] Εἀά. νεῖ. Ὠδθεπΐ 
ἐγγυτάτω. ἴἴεπ) νἱ. 15) 43. εἴ νἱ. 3, 
28. Οὐοηίτα ἐν ταῖς ἐγγυτάσω νήσοις 
εἰἰ Ἡε]]εηϊο. ν. 4, 66. αἱ ἐγγυτάτω 
ἡδοναὶ Μετηοτ. ἵν. 5, το. 864 ἴῃ Ποὺ 
ποΟΙΗ͂ΤΟ ἴοοὺ βεηϊ νὰ σῶν τυολεμίων 
ποη Ρεπάεί 80 ἐγγύτατα, [εἀ ρετίῖ- 
πεῖ δά οἱ μέν, ψαπᾶ ἰβίταγ εξ Ποπη]- 
ΠἾ5 ΟὈίεγναϊίο. Τηυογάϊάϊς. δα έϊοτί- 
ἴαῖε ἢ Ποῦ 8660, ἴῃ ου]ὰ5 ἢ ὈΓΙ5 Ππιϊ- 
Ἰτοῦ Οοάϊςεβ ἰπίεσ ἐγγύτατα εἰ ἐγγυ- 
τάτω νδιϊδηϊ [ΟΥἱ ριυΓΑ ΠῚ. 

σκηνωμάσων)] Ματῖρο ΨΠ]οΙ, σκω- 
μάτων Ὠδθεῖ. 

19. μέντοι σῆς] Τὰ συπὶ ϑίερῃ. 
τῆδῖρο ὙΊ]οΙ, γὰρ τῆς Ἑάά. νεῖ, 

Ουεῖξς, Ῥεΐποερα. γενέσθαι γΙῸ γίγνε- 
σθαι ἀαῖ Ῥατί. 

20. ὅτι τοροωγορεύουσιν) ϑίερῃ, δά ά!- 
ἄϊι ὅσ, φυορά εξ ετίατι ἰπ τηᾶγρίης 
ΨΠΠοΙ. 

σὸν ὄνον] ΤιΘΟΠΟΪανί5 Φόβον, ἔ,Ατ- 
σἤεδταβ. χλόνον Τα ιαὶ νο]αϊέ, Δῆμο 
σοηίγα Ἰοσαπι δήϊδγαϊ ᾿π ἥγαϊεροπιαῖα 
ΟἸδάτοὮ! ΤΟυρΡ. ἴῃ δυϊάδπι 1. Ρ. 289. 
εα. ΤΙρῖ. ααἱϊ σοτηράᾶτγαὶ ἢ πη] 6 πὶ Πᾶτ- 
ταῖ ΟΕ πὶ ΡΟ γϑθηὶ 11]. 9, 4. 46 ΙρὨΪ- 
οἴαΐῖθ, 4] ῬΕΙ͂ ῬΥΘΘΟΟΠΕΠ δαϊχὶξ : ὅς 
ἄν μηνύσῃ τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον εἰς τὰ 
ὅπλα. Ἰάεπι σοτηρατανις  πεᾶπι 
Γαξδισαπη ο. 27. εἴ Ατζεσγηϊἀογαπῃ 
Οηϊτοοῦ. ν. 12. 41 ἰοσὰπιη Χεπο- 
Ῥῃοηῖς τείροχεγπι, Οείεγαπὶ ἐχ ἤο- 
Ἰγϑεπὶ ἰοοο ἀρρᾶτεῖ, τεέϊς πὲ νυἱρα- 
πὶ ἀφιέντα οσοττγεχὶῆς, μηνύσῃ ῥτῸ 
καωσαροηνύσῃ ἀεάϊ! Ρατιῖ, στη τηδτρίης 
ΨΠΠοΙ, 

21. Κλέαρχος] Ματρο ΨηΠ]οΙ, ὁ Κλ, 
ἸθΙάθπι εἢ ἥπερ, ηυοά Βϑίερῃαπας εαϊ- 
ἀϊτ ῥρτο ψαϊραῖο δηῖεα ἥνπερ, αυοὰ εἶ 
εἴίατῃ ἴῃ Ετοη, οἵ Ουε]ξ. 
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ΚΑ ΤΣ, 

Ὁ ΔῈ δὴ ἔγραψα, ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ 
τῆσδε, δῆλον ἦν' τὴ μὲν γὰρ πρόσϑεν ἡμέρῳ πέμπων τὼ 

ὅπλα παραδιδόναι ἐκέλευς, τότε δὲ ἅμω ἡλίῳ ἀνατέλ- 

Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἡλϑον2 

Ἐπεὶ 

λοντι κήρυκας ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. 
Ν Ὁ Ρ᾿ 9», ΄ς » 

πρὸς τοὺς προφύλωκας, ἐζήτουν τοὺς ἀρχοντάς. 
. Ὡ» ς Ψ ΄ ἫΝ .,ἷ 

ὥπηγγειλᾶν οἱ προφύλακες, Κλεωώρχος, τυχῶν τῦτε 
Ν 7 » »Ἥ " » Ψ Ἄ τὰς τάξεις ἐπισκοπῶν, εἶπε τοῖς προφύλωξι, κελεύειν 

ΕἸ ἈΝ 

Ἐπεὶ δὲ3 

κατέστησε τὸ στράτευμα, ὥστε κωλῶς ἔχειν ὁρῶσαι 

τοὺς κήρυκας, περιμένειν, ἄχρις ἂν σχρολάσῃ. 

σ΄άντη φάλαγγα πυκνὴν, τῶν δὲ ἀόπλων μηϑένω κατα- 
ἘΠ ᾽ Ἧ 5 ἊΨ 4“ Ψ » 

ᾧανη εἰναι, ἐκάλεσε τοὺς οὐὙγέελους, καὶ αὐτός τε προηλ-- 
7 ϑ᾽ ᾽ 3 , » 

ϑε, τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων καὶ εὐειδεστάτους τῶν 
9 »“ »"» "»“," “7, »Ὕ ψ, ὁ ἈΝ 

αὐτου στρωτίωτων, καὶ τὸς ὥλλοις στρατήγοις ταὐτῷ 
ΠΥ 3 μον Ν -“ 3 ΄ 3 ΄ 7) 

ἐῴρωσεν. Ἐπεὶ δὲ ἦν πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτω, τι 
7 « » ν] .“ “-“ . 5», 

βούλοιντο. Οἱ δ᾽ ἔλεγον, ὅτι περὶ σπονδῶν ἥκοιεν ἄν-- 

δρες, οἵτινες ἱκανοὶ ἔσοντωι, τώ τε παρὰ βασιλέως τοῖς 

Ἕλλησιν ἀπαγγέϊλωι, καὶ τὼ παρὼ τῶν Ἑλλήνων βα- 

σιλέι. ὋὉ δὲ ἀπεκρίνωτο᾽ ᾿Απαγγέλλετε τοίνυν αὐτῷ, 5 

ὅτι μάχης δὲι πρῶτον ἄριστον γὰρ οὐκ ἔστιν, οὐδὲ ὁ 

τολμήσων περὶ σπονδῶν λέγειν τὸς Ἑλλησι, μὴ πορίσως 
32) ἴων 3 Ψ Ἐν 5 ΄ ἐν 

ὠρίστον. Ἰαυτὼ ὠὡκούσωντες οἱ ὥγγέλοι ὠὡπήλαυνον, κ͵ὶ δ 

2. ἐπεὶ δ᾽ ἀπήγγειλα») Μᾶαῖρο γνη- 

Ἰοι, ἐπειδὴ δ. ἀεϊπάς ἀπήγγελλον Ρὰ- 
τ. 

ἄχρις ἄν} ἴτὰ οὰπὶ 5: ΡΏδΔΠΟ τηδτ- 
ξο ΨΠοἱ, ἄχφ, Βἀά. νειῖ. ΟΕ]. 

3. σῶν δὲ ἀόπλων] Ματγρο ΨΙΠοΙ, 
εδὰτῃ Ῥατ. ἐκ σῶν ὅσλων δέ. 

ἐκάλεσε) Εἴοῃ. ἐκέλευσε ἀδῖ, υοά 
Ῥτοῦθὰηβ ΥΥ εἰ[κ6 Ἰητε]}Πρῖῖ τσροελόλεῖν 6 
{εααφητζὶ πηετη το. 

τῶν αὐτοῦ) Τϊὰ Ἑάά. νει, Οπεϊξ, 
αὑτοῦ τεϊϊα8ε παῦεηῖ, ϑεαηθεηβ σαὐ- 
τὰ γτὸ ταῦτα οοπ͵εοῖς Ζευης, ρΡγοδᾶ- 
Ὑἱῖ Ὑγεῖῆκα : τώρ γασονε 7411. 

4. ἐπεὶ δὲ ἦν τορὸς --- ἀνηρώτα) 1τὰ 
ΤΔΙΡΟ 5ΙΈΡ". ΨΙΠοΙ, Ραγ. Εἰτοη. 
Αηῖεὰ εταῖ ἐπεὶ δὲ τσρὸ; «. ἀγγέλοις 
ἤσαν, ἠρώτα. Ἐχ Εΐοῃ. ρτθοίεγεα δη- 
ῃοίδτατη τεροτῖο ἴῃ δὐϊοης Παῖ- 
οὨϊηἴ, σι βούλοιντο προῦτα. 

5. ἀπαγγέλλετε τοίνυν αὐτῷ] Ηξεος 
Ετοη. οἵηϊῆε, 

λέγειν σοῖς “Ελλησι] Παπο οτάϊπεπι 
νευθογαπη παῦεῖ τηᾶτρο ΨΠΠ]Ποῖ. Νὰυ]- 
80 εἴαϊ σ΄. Ἕλ, λέγειν. Βο]εγΠ- 
τη ΠΔ ΟἸδᾶγοπὶ ἱπνεηῖατ αἀἰρπατα 
Ἰηρεηῖο ϑρατίδῃο βϑάπιταθίίαγ ἰεὲ- 
ἔϊοτ. ] 
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κὰ ΄ “ Ὧ τὰ ὦ 3 Ψ 5 "ἢ 
ἥκον τωχύ᾽ (ᾧ καὶ δῆλον ἥν, ὅτι ἐγγύς που ἥν βασιλεὺς 

πῇ Ἅ "7 3 ΄ »-“ “ »᾽ Ν 
ἢ ὥλλος τίς, ῳ ἐπετετώκχτο ταυτῷ τράττειν) ἐλεγον δὲ, 
“.“΄ ΕἸ » »" »"" » Ν «,͵ «΄ Ρ, 

ὁτι εἰκότῶ δοκόϊεν λέγειν βασιλέι, καὶ ἡἠκοιὲν ἡγεμόνως 
»} ὁρθδι. τὸ ΧΥΝ Ἰονδὲ Η δ κ Σ; ΣΝ ἕ 
ἐχοντες, οἱ ὠὐτους, εν ὧἱ σπονθωὶϊ γενωντῶι, ὠξουσίν, γα 

Ψ ἃς » ΓΑ 5 ͵ Σ »“ »““ 

γ 9 εν ἐξουσι τῶ ἐπιτήδεια. Ὁ δὶ ἠρώτα, εἰ αὐτοῖς τοῖς 
3 ὃ) 7 ΄ δ » “ Ὶ »“ ΩΝ ν -“» 7 

οὠνθρώσι σπένθοιτο ἰουσιὶ κ͵ὶ ὠπίουσιν, ἡ Κῶὶ τοις φλλοις 

Η ς Ν “ 9 ΄ Ἀ 
ἔσοιντο σπονδωί. Οἱ δὲ, πᾶσιν, ἔφωσαν, μέχρις ἂν 

-ο ἣν; 4 ε »“" Ν »Ξ“«ἌΣ“2 

6 βασιλεῖ τὰ παρ᾿ ὑμῶν διαγγελϑή. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα 
᾿ ; ΠΡ ΝῊ: ΄ 5 "ἃς, 
εἶπον, μετωστησώμενος αὐτοὺς ὁ Κλέαρχος, εβουλεύετο 

ἃ; ἐδ. Ν. δὰ -“᾿ 9. Ἀν ὃς Ν 9 

κωὶ εθύκει τῶς σπονθῶὼς «οιεισ ὧ!, καὶ τῶχυ καὶ Κῶ 
Α 

Ὁ δὲ 
΄ "Ὁ -“ Ἀ ΕΝ Ν “Ἢ ᾿ ᾽ 

Κλεωρχος εἰπε Δοκεὶ μὲν κὠὶ ἐμοὶ τωυτῶ" οὐ μέντοι 

- 7 » ““ ᾽ κα 7 ν 

οἦσυχίαν ἐλϑεῖν τε ἐπὶ τὼ ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. 

3 »“ὝὋ» 3 Ἂς “ 9 9 ἈΝ 3 ’ 

ταχύ γε ἀπαγγέλω, ὡλλῶώῶ διατρίψνω, ἐστ ὧν ὑκνησωσὶν 
4..5) ν Ν 9 7 ς« »-ὦὉ δ ἂς ΄ ᾿ 

οἱ ἄγγελοι, μὴ ἀποδόξζη ἡμῖν τὰς σπονδὼς ποιήσασθαι 
. 9, “᾿ «ε ἊἊΝ Ν 

οἰμιωΐ γε μέντοι, ἔφη, καὶ τοῖς ἡμετέροις στρωτιώτωιϊς τὸν 
3 ἐν ῥ᾿- 9 ΝΜ ΩΣ ." “" 

αὐτὸν φόβον τσταρέσεσϑωι. ᾿Επεὶ δὲ ἐδόκει καιρὸς εἶνωι, 
3 ε ΄ Ὁ ΠΡΦα, 
ὠπήγγελλεν, ὅτι σπένδοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσθαι ἐκέλευε 

τρὸς τὼ ἐπιτήδεια. 
Ν ς ον ς »« ΄ Ἅ ᾽ 27 ὡν 

ιΙιο Καὶ οἱ μεν ἤγουντθ, Κλεαρχίος μέντοι ἐπορεύετο, τὰς 
Ν ἣ 9» ᾽ Υ͂ 

μὲν σπονδὰς ποιησόμενος, τὸ δὲ στράτευμω ἔχων ἐν τά- 
ἥν ν » » 7 

ζει" καὶ αὐτὸς δὲ ὠπισϑοφυλώκει. Καὶ ἐνετύγχανον 
3 »“-7΄7΄Ῥ Ἂ ε « Ὰ ν» 

τάφροις καὶ αὐλωσι τληρεσὶν ὕδατος, ως μή δύνασθαι 

(. ᾧ᾿ καὶ] Ἑάά. νεῖι. συε!, ὁ καὶ, 
ἀεϊπάς ὃ βασιλεὺς ἦν Εἴοπ. Παϊεῖ. 

ἐὰν αἱ σπονδαὶ] Ατιϊοα]απὶ αἱ εχ 
Ἑτοη. ᾿πίεγαϊ. ϑαηῖ σπονδαὶ 4 πῇ Δη- 
ἴδα 1116 ΟὈΪῖφο. 

γ. εἰ αὐτοῖς) ϑοῖϊς ἰπῖε] 56. 86- 
αυξη8 ἔσοιντο εχ Ῥατ, εἰ Εἴοη. τεέσε- 
Ρἰς Ζειαπο ρῥτὸ νυ]ραῖο ἔσονται. Ῥοίξεα 
«αἱ σπονδαὶ ταδὶ τη, 

8. καὶ ταχὺ καὶ καϑ'᾿ ἡσυχίαν] 
Ήμππο οταϊηεση νειθογαστη ἀεάϊ εχ 
ῬΑ. ]ρο εταὶ ἐδόκει σαχὺ τὰς 
“πονδὰς ποιεῖσνωι, καὶ καϑ' ἡσυχίαν. 

9. καὶ ἐμοὶ ταῦτα) Ῥείϊιης ταὐτὰ 
{τρῆς Ζεαπε; ἰῷ δηΐπὶ ἀοθεθαὶ 

εὔϊε δοκεῖ ἐμοὶ ταὐτὰ, οταῖῖῦα σορυϊᾶ 
καί. 

ἀπήγγελλεν, ὅτι) Ουεϊῇ, ἀπήγγελεν 
Πδθεῖ. 

10. μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μένπφιἾ 
Νυϊρο ροῖ ἡγοῦντο [εἐτηϊοοΐοπ Ρο- 
παηῖ, δύειῆζς ρυβέϊαπι δαπίρθαϊζ, 
Πδαϊτα ΠῚ Ὀεπδ : δηίεσεάεξηϊ δηϊπὶ 
μὲν τείροηπᾶει πὰπο μένφοι, αὐ δορὶ 5 
ΑἸἸὈῚ, ρτὸ δέ. Ιρίτὰγ ροῆῖ τνετθα ἐν 
τάξει (ετηϊσοϊοη ροπεπάστῃ εταῖ, εξ. 
ἀείποερβ οτϊ θεπάστα χαὶ αὐτὸς δὲ 
ὠσισϑοφυλάκει, τερερίο δὲ εχ ἰἰδτο 
Ετοη. 

»αὶ αὐλῶσί΄ Καίϊφε νεῖ Ηατςοπὶπ- 
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7 5) ον» ᾽ Ε - ,ὔ 3 

διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν" ἀλλ᾽ ἐποιοῦντο διωβάσεις ἐκ 
“ 7 Ὁ ΓῚ λ Ν Ἃ ᾿ ΞΦΨ 7 

τῶν φοινίκων, οἱ ἤσαν ἐκπεπτωκότες, τοὺς δὲ καὶ εξέ- 

κοπτον. Καὶ ἐνταῦθα ἥν Κλέαρχον καταμωδέϊν ὡς 1 
3 7 2 Ὰ ρα τα “μα “τ ὴῊΝ ΝῊ ΝἤΦ 2 Ὰ 
ἐπεστάτει, ἐν μὲν τή ὠρίστερον χειρὶ τὸ δορὺ ἔχων, ἐν δὲ 

“ δ “ 7, ις ΝΣ Δ ᾿ς) Ἃς δ ᾿ ἀν μι “ 
Τη ἐξιὰ βωκτηρίων καὶ εἰ τίς ὠύὐτῳ Φοκοίή τῶν πρὸς τουτὸ 

΄ 2 2 Ζ ᾿ με ΄ 37 

τεταγμένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος τον ἐπιτήδειον ἐσποεν 
ἣΝ .« ἈΝ 7ὕ 5 ᾿ς ΤῊ. 
ὧν, καὶ ἅμω αὐτὸς τροσελάμίβωνεν, εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαί- 

“ “ ἢ 7), ᾿ Ν » Ἵ 
νων ὠστε ὥαᾶασιν ωὡἰσχυνήν εἰνγῶι, μῆ οὗ συσπουδάζειν. 

ἴοῃ, αἴϑεος, σάπαὶος Ζεαηθ. Ουπὶ 
τηοηζίατῃ σοἸ τανε πηεηῖῖο ΠΟ 8η- 
τεοοίεγιτ, νδ] ]Πὰπαὶ ποιὸ ἀὉ πος Ἰοσο 
δἰῖεπα εἴ. (Οὐοηίτγα σαηὰ 85 ἃ ΤΊρτιἀα 
δὰ ΕᾺῸΡΏταϊεη ἀυέϊος᾽ διώρυχας νοσᾶτα 
ἔοϊεῖ Χεηορῆοη, ὃχ ᾿ΠᾺ 6. ἀδγνᾶῖας 
πάφρους μεγάλας καὶ ἰλάττους, ἀεηϊ- 
αὰς ὀχεσοὺς τηδπιοταῖ ᾿ηΐγα ᾿ϊ. 4. 13. 
Θυᾶτα αὐλῶνες ἢ. 1. ὀχετοὶ ν᾽άδηζυτῦ 
ἄϊοὶ, ῬΡΙ]Ιπίὰβ νἱ. 6. 26. ἀ6 Εὰρῆταϊε: 
ὉΗΣ5 ΤΙΤΠΊΤΗΜΙ ἀφμαθ 17 αἰϑέος ζο αίγε 
ἀτγηῖ 7«8 οἰγοιηη οξος γίραγε σαηηῥος 16- 
}εξαξῖος μὴς «ἰῖυϊ ναῤογε {ο]οῤαρί. 
Αττίαπὶ Απαρδῇβ νἱ!. 7, 6. ἴεᾳ4ᾳ. ἢπι- 
Ρ᾽ Το τεσ 8 4165, αἰ νεοβ εἰ [οαβ οοπλ- 
τηὰπὶ νοζαῦυϊο διώρυχας Πρεπιβοδῖ. 

σοὺς δὲ καὶ] '. 6. ἄλλους δέ. (οπι- 

Ρᾶτλὶ Ζειπε Ογτορ. ἱν. 5, 46. 
11, ἐπσεστάτει) ϑυϊάας ᾿πϊεγργεΐδτων 

ἢ. 1. ἦρχεν, ἡγεμόνευεν. ΑὨϊς δόρυ 
οὐ Ἰάθτη για] πὶ. 

σεταγμένων) Ταητῖηα δάάϊάϊι αὐτῷ, 
αὐυοὰ ταᾶηὰβ τοοδητίοῦ ἴῃ ΟΕ] ἢ, εἰ- 
ἰατ ἰπίδγαϊτ, 

βλακεύειν)] Ατταπὰβ Απαῦ. [11]. 6, 
12. ἀντὶ δὲ ᾿Αρίμμα σατράπην Συρίας 
᾿Ασκληπιόδωρον τὸν Εὐνίκου ἀπέδειξεν, 
ὅτ, ᾿Αρίμιμας βασιλεῦσαι ἐδόκει αὐτῷ ἐν 

τῇ τυαρασκευῇ. ΟΌΪ ἰενὶ πηυϊαῖίοης 
ἕοτιθε βλακεῦσαι, σ)}5 ᾿ἱπῖεγργεῖαῖιο- 
ὨδπῚ νεγθαπὶ ἀμελῆσαι ἰδηλθτε ΠΌΡΟΓ 
τεροΐαϊς Ἑάϊτοτγ Ηδἰεη8. 

ἔσαιεν ἄν] Δαπίιπα οὐαὶ Οὐαϊοα 
Βοάϊ. ἔσεσεν, ΑἸάϊπα, Οδῇα!. διερῇ. 
σπεῖξ, Πθτὶ Εδρὶϊ ἃ Γᾶγοῆθτο ἰηῇρεξεϊ 
εἰ τηᾶτρο ΠΟΙ, ἀαπι ἔσωσεν. Οαπὰ 
Ματεῖο ϑιερῃδηυβ σοττγίρεθαι τὸ ἐσ- 
φήδειον ἔπαιε, τοίετεῃ 9 σὸ ἐσισ, δᾷ δ]- 
ἰεγα ΓΑ ἢ ΓΕΠῚ, αα8π0Ώ τηᾶηὰ ρβεία- 
Ὀαῖ ΟἸεατοῆ5. [δ ὰπ0]. σοπ)οϊεδαῖ : 
ἔπανεν αὐτόν. Ἡΐϊῃς Νεϊπυ9 εἰ Ηαιῖ- 
ςΠἰϊπίοη ἔπαυσεν ἄν εὐϊάεγαμτ ταπγεῖς. 

Αὐτοίοῃ. Αὐδῖαγ. ὈΙ]αοά, ΤΠαογά, 
Ρ. 241. ἐπιτήδειον Ἰηἰογργείδι Γ ἀοηῖς 
»6η! (Οἰεαγεῖο ῥγαοίρμε σαγώνη, εἴ σ0Π- 
ΠΙΙαστα ΟἸεαγοῆὶ ἕαϊῆς οεπίες οἤδη- 
ἄετς, αὐυἱὰ οχίρεξϊαπάπη ἤτ 4115, 
πῆ ἤτεπας ἰαῦοῖὶ ἱπουηθεγεηῖ, 
ΤΑτοποτὰβ τέρας ἴῃ Βορίο Α. τὸν 
ἐσιπήδειον σὸν, Ὠΐπο οοπ͵]ςοὶΐ σόσον ἐπι- 
σήδειον, ἔπαισεν αὐπὸν, αἴηυς ἐκλεγόμε- 
νὸς τοίετι δὰ τρίατη Ὠοζηϊηθπὶ ἰρηδ- 
νὰ Π|, ἤοη δά ΟἸ]εδιοπυτη, νοτγίεῃβ : 
“ οοπάμῖγε αυὲς πορολαίαηποο εἰ οἦο! τ 
τι. ἐπδῖε σογμημοΐο, ῥΟμΥ ποτ ΐγο ἰς ῥίεα, 1ἱ 
6 γγαῤῥοι!ί ἦε (οη δάϊονι, εἰ ἰδ ῥγοπαμ 
αν ἰαᾳ πιαῖη, 1ἰ ἰσ ζογφοί αἱ ϑΙγεΥ αὐεδ 
ἡμὶ ἄαης ἰᾳ ὄομε. Ζειαπε ἐχ ϑυῖάα 
ἴῃ ἐσισήδειος τοοερὶϊ ἔπαιεν ἄν, [εὰ ἐν 

(εο]αῆτ, φαοα πα}}]Ὸ πλοᾶο ἔξει ροῆα 
σοηΐεθαῖ. (Οὐοηίτα ρατιϊου]άγα ἄν τα- 
ἔϊε ἀεξεπάϊι ψγ ειῆζςε τείεγεης. Ἰεέϊο- 
τοῖη δὰ Ουτορ. Ψψ1Π. 1,. 17. ἸδΙαΓ νεγ- 
τἴτ, ἐγ (ελήμρ τἀπ πυοὐΐ, (ελίωρ τάπ πιαοῖ 
Βεβηπάει. )είεμάϊς ναϊραΐατη ἔσαιν 
ἄν ετίατα Ροτίοπ, ψεγόεγανε {ο]οδαΐ νετ- 
ἴξηβ8. 5. ἃ ̓ῃρτὶ Π15 ρέγι μεῖς δα Ἰηϊοτγ- 
Ῥτοτατίοπεση ἰοοὶ δ [ηϊτεγρτγει ας 
νεχϑῖϊ, αυοά τηοηυϊξ Βυϊταδηπ3, 
αν] ᾶτεπὶ [εἰεριῆε ΟἸεαγο πὶ, 
4αςη νεγθετάτγεῖ, αυοηϊᾶτη ΠΟπλ ΠῚ 
ἸΙθαγα πὶ νεγῦεγαγε ἤοῃ ᾿ἰοεθδαῖ, πἰῆ 
Ρέγ ἔδυ ατιταῖε πὶ ααϑηάδτῃ ἤος Βετὶ 
νἱἀετείατ. Ψετγατγηϊάγηξο ἴῃ πὰς ἱρίᾷ 
Απαθαῆ δχειηρία ματα οσουτγγυᾷῖ 
Ποπιίηαπη, 405 ΟἸδαγοῆας, ενεσὰς 
αἸΟἸΡ] Π86. Ὠλ} ΠΠτᾶτὶ5 εχαξῖοσ, νεγθετὶ- 
θὰ8 σοεγοεῖ δὰϊ σαῆίραῖ. ἐσισήδειος 
ἰδίτατ αἰαὶ ἢρηὶ ποδὶ Ομ α πὶ ΒΘ ΕΠ 
Τερξηϊοτὶβ σοητίηετε νἱάξῖασ. (εῖε- 
τὰπι τηᾶΐϊς ]πτῖπα σὸ τσηλὸν ἀεάϊτ. 
(οπιροΐταπι συσπουδάζειν ῥτὸ ἢπι- 
Ρἰ σε τεσερὶς Ζουης ἐσ ᾿ἰδσο. συεὶξ. 
εἴ Ῥαγιἤςηῇ, 
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12 Καὶ ἐτάχϑησαν μὲν πρὸς αὐτοῦ οἱ τριώκοντω ἔτη γεγονό- 

τες᾽ ἐπεὶ δὲ καὶ Κλέαρχον ἑώρων σπουδάζοντα, τροσελώμ- 

18 βανον καὶ οἱ πρεσβύτεροι. Πολὺ δὲ μᾶλλον ὃ Κλέαρχος 

ἔσπευδεν, ὑποπτεύων μὴ αἰεὶ οὕτω πλήρεις εἶναι τὰς τά-- 

φρους ὕδωτος" (ὠ γὰρ ἥν ὥρα οίω τὸ ταεδίον ἄρδειν) ἀλλ᾽, 

ἵγῳ ἤδη πολλὼ τροφαίνοιτο τοῖς Ἕλλησιν δεινὼ εἰς τὴν 

τορείων, τούτου ἕνεκω βασιλέω ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον 

τὸ ὕδωρ ἀφεικέναι. 

Πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας, ὅ9εν ἀπέδειξαν 
“.; δὰ Τὰς Ὶ]]ᾷᾳᾺ 3 ͵ 

οἱ ἡγεμόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδειω. 
ἰδέ Ἁ »-»“-ὦ- 

Ἔνην δὲ σῖτος 
ὡς ᾿ “ 27 ς Ν ο ἵν " 

πολὺς, καὶ οἶνος Φοινίκων, καὶ ὄξος ἐψνητὸν ἀπὸ τῶν 

15 αὐτῶν. 
Ν 7 »“Μ ἐν .“ Ἁ ᾽ 

Αὐταὶ δὲ αἱ βώλωανοι τῶν φοινίκων, δίας μὲν ἐν 
»ν « 3) ΩΣ “ ΓΙ κι Ε ΄ ε Χ 

τοις Βλλήσιν ἐστιν ἰδὲν, τοις οἰκέταις ὠπεκειντο τ δὲ 
"-»- μ ψ 5 ͵7 ο ᾽ ͵΄ 5 7 

τοις δεσπόταις ἀποκείμενωι, σῶν ἁπόλεκτοι, “7 αυμώσιοι 

τὸ κάλλος καὶ τὸ μέγεθος" ἡ δὲ ὄψνις ἠλέκτρου οὐδὲν 

12. τυρὸς αὐτὸν] Θαϊά ἤτ, πείοϊγε {ε 
ἴαϊεῖαγ Βαυτιπιαηη, ααΪΐ Θοῃ) οἴ εθαι 
πρότερον Γου]θεπάπη. Εοτῖς σρὸς αὐ- 
σοῦ ΜΕ] ὑπ᾽ αὐτοῦ αϊε ΟἸΤ τὰ [οτίρεαπι. 
Οοττεχὶ τυρὸς αὐτοῦ. Μυϊξαζατη πρὸς 
“«ὐπὸν αῤμά Τῤ(μγη νοτίαηῖ, [εἀ οὰ ἢρς- 

πἰβοαῖὶο δἰ {ἐπιεητία αὉ πος ἴοοο 
Ρίαηπε αἰϊοπᾶ εῆ. Οετέγατη Ετοη. δη- 
τεσεάεηϑ μὲν εἴ ΤΕ δ Π5 καὶ ΟΥΑΙ, 

13. ὥρα) ἄξβα5 Ἰρίταν τὰ Π}Πξδ νὶ- 
ἀείατγ, αὰὰ τίατὶ σατηρὶ {οεθαπε εχ 
[οΠ}5 εἰ αἰνεῖϑβ. 

ἵνα ἤδη-τ--δεινὰ εἰς Ττὰ σὰπὶ ῬατὶΓ, 
Εῖοη. εἰ τηᾶγεῖπς ΨΈ]ΟΙ͂, [οπρῆ. 
Μαυϊεαθατυτ 8010 ΠῚ ἵνα τοολλὰ τὰ ἄπο- 
φά φαίνοιτο τοῖς Ἕλ. εἶναι εἰς. ΙῺ πιᾶτ- 
ξίηε τατῆςη ΨΊ]ΟΙΓ, ἀπ ποίδταγ ἤδη οἵ 
τῦῦο ἃ ΤΥΙΟΓΕ πηᾶπὰ ἀείεῖα εὔὲ, 85ε- 
ΟΝ ἀφεικέναι Εαά. νεῖξ. τηαίαταπε 
ἴῃ ἀφηκέναι, ῬΑ, ἰπ ἀφικέναι, ΤηᾶΓΡΟ 
Ψ Ποῖ, ἴῃ ἀφιέναι. 

τ. δξης ἑψητὸν ἀπὸ στῶν αὐτῶν) 

Μάατρο Δ Ποῖ. ἐκ σῶν αὐτῶν Ποῖ. 
Αἰμεπϑῖ, φαΐ ἢ.}. ἐχοογρῇτς ἰΌτο χὶν. 
Ρ. ὅ5ι. Ἑάϊτῖο ΑἸάϊηα ὄψον καὶ ἕψη- 

σὸν Ὠαδεῖ, φυδπὶ [οτὶ ρταγΆ ΠῚ Ρτεδέεγα - 
θαι Μυτεῖὰ9. Μαϊξαίατι σουαργοῦδι 
Ἰοοὺβ ϑαϊεβ εχ ἢ. Ἰ. ἀερτγογηῖαϑ, Ὁ 
εα Ὄξος ἑψητὸν τὸ ἀπὸ φοινίκων, τεξὶς 
τηοηςηῖς Βιοάξο Μιίοε!]δη, χχνὶ. 

24. "Ὄξος Μοτὰβ ἱπίεγργείδίαγ αοίαϊ- 
ἡεπι ῥοίμηπ 6 αἰαξίγις οοξῆὶς ῥαγαΐμηη, 
οἶνον Ποπίτᾶ ἐμ σίογενι ῥοΐμπι, ε ααξὴγ 
ἐκῤτεβῃς ῥαναίπηι. 

15. Αὐταὶ δὲ] Ψυϊραίαπι αὗσα, σοΥ- 
ταχὶς σατὶ Γδγοῆετο Ζεέαης ρῥτφοσαηῖς 
Απιαΐίϑοι νογῆοπε ; ἰάθ πὶ πη Αἴεηδοο 
ἔεοιϊς Βομννεῖρ δ !Ἐγ. 

οἵας μὲν] ἩτοΒϊπίοπ ῥτίτηὰβ. ἴῃ 
Ἰοσὰπι νυἱραῖὶ ἀηἴῖεα μὴ Ποτίδηϊς ὅ51ε- 
Ῥῇδηο μὲν τεβίταϊς εχ ᾿ἰῦτο Βγοάεοῖ, 
Ῥατγ, Εἴοπ. εἰ δυϊάα, αὶ ἢ. 1. Ἀἷς 
Ιαυσάανιτ, Ὁ νος. βάλανος εἴ ἀσέ- 
κεινσο. Οοηῖτα Διοηςθ οἵας μὲν ἐν 
τοῖς Ἑλλησιν οὔκ ἐστιν ἰδεῖν Ὠαθεῖ : ὰἂξ 
δάἄξεο περαῖίοηεπὶ 15 ἰΐεπὶ ἴῃ Οοαϊοὶ- 
Ὀὰ5 Χεηορποητῖὶς οὶ ρα πη τερετξ 
νἱἀεαίασ. Ετυῆτα ἐχρεξδιανὶ (οὐϊ- 
οαπὶ ΑἸ επεὸὶ δυξϊοτίταἴετη, αυἱ τα- 
οοηῖ ; εἴ νυϊραῖαπιὶ ἅ8 Ὀδης ὀχρίϊοᾶ- 
τὶς ϑομ νεῖ ῃδαίετ, ἀπθῖτο, 

ἀπόλεκτοι] ϑυϊάδς ΓαὉ ἢ. ν. εἰς σοὺς 
δισπόσας Ροίαϊς. εΐησορς ϑαυμρεάσιοι 
εχ Αἰῃεπεέθο νυϊραῖο ϑαυμιάσιαι, Τα Ὁ- 
πιταῖς Παυιϊοπιηίοη. Ῥοῆεα Ῥατγί, οἱ ἡ 
Ετοη. ἀδηὶ τοῦ κάλλους καὶ μεγίϑους. 
Ματγρο ΨηΠοῖῖ, σοῦ κάλλους καὶ τοῦ 
μεγίϑους. 

ἠλέκτρου) Θυϊάδπι εἰςξῖγαπι, νυ κατα 
γοὶ (πσοϊπ τη, Αἰ τςτλ}}} κερὰ εο- 
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διέφερε τὰς δέ τινες ξηραΐνοντες τρωγήματω ἀπετίϑε- 
σῶν. Καὶ ἥν καὶ τωρὼ πότον ἡδὺ μὲν, κεφωλαλγὲς δέ. 

Ἔνταῦϑα καὶ τὸν ἐγκέφωλον τοῦ Φοίνικος πρῶτον ἔφα- 16 
γον οἱ στρατιῶται, καὶ οἱ πολλοὶ ἐθαύμαζον τό τε εἶδος, 

καὶ τὴν ἰδιότητω τῆς ἡδονης. ἪΝ δὲ σφόδρω καὶ τοῦτο 

κεφωλωλγές. Ὃ δὲ φοίνιξ, ὁϑεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέ- 
ῷαλος, ὅλος ἐξηυαίνετο. 

Ἐνταῦθα [δὲ] ἔμειναν ἡμέρως τρέϊς" καὶ παρὼ με- 17 

γάλου βασιλέως ἧκε Τισσαφέρνης, καὶ ὁ τῆς βασιλέως 

γυνωικὸς ἀδελφὸς, καὶ ἄλλοι Πέρσαι τρέϊς" δοῦλοι δὲ 

πολλοὶ εἴποντος. Ἐπεὶ δὲ ὠπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν Ἕλ- 

λήνων στρατηγοὶ, ἔλεγε πρῶτον Τισσαφέρνης δὲ ἑρμηνέως 

τοιάδε" 

Ἔγω, ὦ ἄνδρες Ἕλληνες, γείτων οἰκῶ τῇ Ἑλλάδι" 18 

ἄεμη ποπλῖης νοσαϊα τι ἰητε] Πρ αηΐ. 
ΠΙαὰ ρῥγθίεγι, αὐ ἴῃ ναϊρὰβ ποιὰ, 
γεκε. Οεζεγαπι χαρυωτοὺς βαλά- 
νους ᾿πί6]]Πρὶ τηοπαθγαηΐ νἱγὶ ἀοέϊ!, 
ἱπρι πὶ ϑαϊπιαῆας Εχετοῖῖ. Ρ]ΐη. 
Ῥ. 928. Ὁ. εἸαίαᾳια. Πηγία Βοάφθιιβ ἃ 
ϑῖαρεὶ δὰ Τπεορητγαῆὶ Η. Ρ]. Ρ. τοῦ. 
Πιοάοτιωϑβ ἰϊ. 53. τῆς Συρίας κατὰ μὲν 
τὴν κοίλην οἱ καρυωποὶ καλούμενοι γεν- 
γῶνται διάφοροι κατά τε τὴν γλυκύτητα 
καὶ τὸ μέγεϑος, ἔτι δὲ τοὺς χυμούς, 

Τούτων δὲ πολλῷ μείξους κατὰ τὴν ᾽᾿Αρα- 
βίαν καὶ τὴν Βαβυλωνίαν ὁρᾷν ἐστι γινο- 
μένους, κατὰ μὲν τὸ μέγεϑος ἐξ δακεύ- 
λων ὄντας, τῇ δὲ χρόᾳ «τοὺς μὲν μηλί- 
νους, τοὺς δὲ φοινικοῦς, ἐνίους δὲ πσορῴυρί- 
ζοντας" ὥσϑ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν ἅμα καὶ τὴν 
ὄψιν σέρπεσϑαι καὶ τὴν γεῦσιν ψυχα- 
γωγεῖσθαι, Ἐχ Αρο]]οηὶ! νἱΐα ἱ. 21. 
Φοίνικος βαλάνους ἠλεκτρώδεις σε καὶ 

μεγάλους σοιπῃράγαγις ϑοηνειρῃδα- 
ετ. 

τὰς δὲ τινα:)] Ηδης [οτ᾽ρίαγαπη εχ 
τηᾶτρίης 5τερῃ. Ρατγ, Ετοη. τηυτανὶῖ 
ἴπ σινας ΗἩυτοπὶηίοη, αφαδπὶ ΓδαυϊταΓ 
ὙγεκΚε. τινὲς νεττῖς Απιαίςβ, Ππαῦδοῖ 
Αἰπεηδθας Οαΐαυθοπὶ εἰ ἀείεπαϊε 
Ζειπε : ἰίὰ σὰς δὲ ἀϊέξζαπιὶ ἢτ ῥτὸ 
ταύτας δέ. ΑἸτετα ἔογπηα σώς τινὰς ἃ 
Χεπορποηῖΐε ποη ἐγεααεηϊαίατ. Ατἰῇε- 
Ὡϑὲὶ Ἑαϊτὶο ψεηεία οὰπὶ Οοάϊοε Α. 
Ῥοϊξετίοχζετη [οτί ρτατγαπι μαθεηῖ, ᾳφαᾶπὶ 

ἀείεηάϊς ΒΟ γγεὶρ Δ ΐεγ. 
τραγήματα ἐπετίθεσαν) {π|εὲ]Πρ 6 

ὡς τρ. Μαυτεῖαβ ἐς στρ. ΤΟΙ νολαϊτ. 
Αἰμεπϑοὰβ τυαρετίϑεντο ὨδθΕεῖ : ΙΔ6 πὶ 
ΤΙεᾳαδης καὶ ροίξ ἦν οπλτεῖς, Ἰεϊηάς 
δηΐες διερῃδηυπλ οἴαΐῖ τῦοτὸν, αυ8Πὶ 
ἔοτηγδηχ 1116 τοέξϊς πχαίανις ἐσ ΑἰΠε- 
ΠδδΟ. 

ἡδὺ μὲν] ΓΠτΕἸ] ρα χρῆμα νεὶ σράγη- 
μα εχ δηιτεσεάθδητθαβ. Βαπὶ ἐἀπάσαι 
τταάϊε Πιοίσογιε5 1. 148. εἰ ΡΙυῖατγ- - 
οὔ δὰ ἢ, }. τείριοιθηβ. ἴοπλ. 1]. Ρ. 
133. εἄά. Εταποοΐξατί, Ρ]ΙηΙὰ5. χχχιὶὶ. 
4. 1. δι. εἴ 26. 

τό. ἐγκέφαλον] Μἤεάμίίαρε 12 σασια 
γπῖης ῥαϊγπαγη Ἰητεγργείδίατγ Ρ] πὰ 5 
ΧΙ. Τεξϊ. 9. Ὡς δὰ νἱάε Ἱπεορῆτα- 
πὶ Η. Ρ. τ'. 8. σὰπι δῃποίδιοπε Βο- 
ἀϑὶ. 

ἰϑαύμαξον)] Ῥατι, ἐθαύμασαν. 8ε- 
4υξηβ ἰδιότησα ἴῃ ἡδυεῆτα τιαίαθαϊ 
Βτγοάδβθαϑ. 

ὅλος ἐξηυαίνετο)] ΔΑἰπεπθοὺς ὅλως 

ἐξαναίνετο Ὠαῦεῖ. Ναϊμο ἢ. 1. ἱερὶ- 
τὰτ ἐξηραίνετο. ϑοτίρτατγαπι πιᾶγρὶ ἰδ 
ϑίερῃ. ΨΙΠοΙ, Ῥαγ, Ετοη. αὐαΐνεσο 
τοοερῖς ρτῖπγὰβ Η τοι πίοῃ, ποᾶτγυτα 
Ρτοθανὶῖ ετἰατὶ Ῥοτγίοη, φαΐρρα ἔδο!] - 
Ἰπλ8 ἃ ᾿ἰθτατῖο τηυταπάσπι ἴῃ ἐξηραΐ- 
νεζος 

17. ᾿Ενταῦϑα [δὲ] ἔμειναν] ϑεοϊυῖ 
δὲ ἴῃ στο Ετοῃ, οπλ πὶ. 
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καὶ ἐπεὶ ὑμῶς εἶδον εἰς πολλὰ [κακὰ] κὠμήχανω ἐμ.- 
πεπτωκότας, εὕρημω ἐποιησάμην, εἴ πὼς δυναίμην παρὰ 

βασιλέως αἰτήσασθαι, δοῦναί μοι, ἀποσῶσωι ὑμᾶς εἰς, 

Ἑλλάδα. Οἶμαι γὰρ, οὐκ ἂν ἀχαρίστως μοι 
ἔχειν, οὔτε πρὸς ὑμῶν οὔτε πρὸς τῆς Ἑλλώδος πιάση. 

τ 
ὑνὰ 

ἰρΤαῦτω δὲ γνοὺς, ἠτούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ, ὅτι 

δικαίως ὧν μοι χαρίζοιτο, ὅ οτι αὐτῷ Κυρόν τε ἐπιστρά- 

τεύοντω πρῶτος ἤγγειλω, καὶ βοήθειαν ἔχων ὥμω τῇ 

ἀγγελίω ἀφικόμην" καὶ μόνος τῶν κατὼ τοὺς “Ἑλλήνας 
τεταγμένων οὐκ ἔφυγον, ἀλλὼ διήλασω, καὶ συνέμιξω 

βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ στρατοπέδῳ, ἔνϑα βασιλεὺς 

ἀφίκετο, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε. Καὶ τοὺς σὺν Κύρῳ 

βαρβάρους ἐδίωξα σὺν τᾶσδε τοὺς παροῦσι νῦν μετ᾽ ἐμοῦ, 
20 οἵπερ αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. Καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέ- 

σχετό μοι βουλεύσασθαι" ἔρεσϑωι δέ με ὑμᾶς ἐκέλευ- 

Καὶ 

συμβουλεύω ὑμῖν, μετρίως ἀποκρίνασθαι, ἵνα μοι εὐ- 

-- δ 7 -΄ ΡῚ 27 Ρ] ᾽ἅ » ,᾽ 

σεν ἐλϑόντω, τίνος ἕνεκώ ἐστρωτεύσατε ἐπ᾽ αὐτόν. 

18. εἰς ττολλὰ [κακὰ] κἀμήχανα] ϑυῖϊάδβ ἴῃ ν. ἀχαρίστως, ΑΌΪ τοῖα ἷο- 
Ἐχ δυϊάα {Ὁ νος. εὕρημεω νυ ]ράῖα πὴ 
καὶ ἀμήχανα τααῖαν! Ζεαπα, πᾶς 
εἰἰ4πῈ 4 εη5 ἐμσεστωκότας τείξἰ τ 
ἴῃ Ἰἰοσὰπι νυΐϊραῖὶ πεσσωκότας, [ἀ8- 
ἀεπίθ εἰἰατη Ουδεπάοτρίο δὰ Τῇο- 
τάδτη Μᾶξ. Ρ. 394. Εαυϊάδπι δοάεπὴ 
δαξίοτε. [εὐ] ἢ κακὰ, ΔὉ 4ἰΊεπᾶ τηληὰ 
δάάϊταπιλ νοσδθυ]ὰπὶ ; τηδουπὶ [Ἐητῖϊ 
Ροτίοῃ. 

εὕρημα ἐποιησάμην) 1 ἴμογο ῥοεῖ 
“εἰ ἀεῤμίανὶ, αἱ τεξϊε ἰηϊτεγρτγείδτυγ 
Ζειηα. [ηΐτγα νῖϊ. 3,13. εἰξ εὕρηροο 
ἐδόκει εἶναι. Ὠϊξεοπεῖα ἤᾶπο Χεηο- 
ῬῃοπτΙβ ἰσηϊταῖαγ Ῥηιοτγαϊα5 ΑΡΟ]]ο- 
τὰν 0 112: ΩΣ ρὲ ͵7ει δα 
ὙΤποπηδτῃ Μ. Ρ. 394. 

εἴ πσως] ἕτοη. εἴσερ θεῖ. ϑεηαδηβ 
ὑμᾶς, νυΐρο ἴῃ ἐχίγεγηο οοἷο ρμοῆ- 
ἴατῇ, οαπὶ 5144 ροῖ ἀποσῶσαι τερο- 
ἴα], 40 τηδ] 5 Πα πΠιειὶ ργοσδάεγεηϊ 
οταῖιου δ. [1Ὲ πιᾶῖρίπς ΨΠ]οΙ. οἷ 
«ποσώσασϑαι ὑμᾶς εἰς σὴν Ἕλλαδα. 

οἴμα,) Θαεὶῇ, οἴομαι. ᾿εϊηρερϑ 8Π- 
ἰς Ζευπίαπε εγᾶῖ οὐκ ἀχαρίστως μοι 
ἕξων. 5εὰ ἄν Δἀάσηι Ουεὶἢ, Ετοπ, δὲ 

οὐ ἴα [οτίρταβ Ἰερίτας ΄ῃ Ἑάαϊίοης 
Κυῆετει : δἴμαι γὰρ, ὅσι οὐκ ἄν ν ὠχαρφί- 
ΟΕ μὴ ἔχειν οὔπσε σρὸς ὑμῶν οὔσε πρὸς 

σῆς ἄλλης πάσης Ἑλλάδος, Κυδετυς, 

ουπῇ ἴοητεπὶ ἱξπογαγεῖ, φαφεάδτῃ ἴξ- 
τοῖα ἴῃ ἐο ἰοσοὸ τεηϊανίτ, πα ὃχ 
Οοάϊος [μεἰάεηῇ (αἤυ}ϊ δυϊάδε 16ς. 
Οτοπονῖὰ8 ροῆ ᾿)εογεῖα ἐαάεεογαπι 
Ρ. 87. ἔχ ϑυϊάκ ἄν εἰ ἔχειν τεξὶς 
τεσερῖ Ζεαηθ. Μαΐὶς, πτ, σαπὶ 
Ουε!ῆ, τορὸ ὑμῶν --- ὐρὸ τῆς ὨδΌεηϊ, 
Μαῦρο γη]|οῖ, ἁπάσης Ἕλ, δηποῖα- 
νἱτ. 

19. ὅτι δικαίως. ἄν μοι] 1ᾳπ|. πεῖ, 
ὅσι ἄν μοι δικαίως. εϊποερθ5 τορῶτον. 

Εἴοη. ᾿ 
διήλασα] Βεάϊ δά ᾿. το, 7. 
20. βουλεύσασθαι.) Οὐπὶ ϑίερῃαπο 

βουλεύσεσθπαι ρτθῖετοῦαι Ἡ αἰοπ ΠΙΌΣ ς 
[εἀ Ἰοσυπὶ ἤπλί]επιὶ [αρτᾶ ἱ. 2, 2. ὑπο- 
σχόμενος αὐτοῖς ---- κἢ πρόσϑεν παύσα- 
σϑαι ορροΐωϊς Ζεαῃς. 

δέ με] Ἑάά, ναῖιι. ουἦι Ουεῖξ. με 
οταϊκταηῖ. εΐηοςρβ τίνος ἕνεκεν Ῥᾶ- 
εἰ, 
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πρωκτοτερον ἡ, εὧν τι δύνωμωι ἀγαθὸν ὑμῖν ωρ αὐτου 
7] 

διαπράξασϑαι. 
ων Α μεν 3 77 

Πρὸς ταυτὼ μεταστάντες οἱ Ελλήνες εἰβουλεύοντο, 21 
5 γ “ ΟῚ »ἱ ς ἴω Ε 

καὶ οὐπτεκρίνῶντο" (Κλέαρχος δὲ ἔλεγεν) Πμεὶς οὔτε 
Ι Ψ «ς »“"ν 7 Δεν. ὦ 7] 

συνήλθομεν, ὡς βασιλέϊ ττολεμήσοντες, οὔτ ἐπορευόμείδώ 
5 ἃ 5" -- ἯῃῚ,Μ ͵ “" “ἢ 

επὶ βασιλέα᾽ ἀλλὼ πολλὰς προφάσεις Κυρος εὕρισκεν, 
ς ἮἿ ΤΥ Ὁ" «“ « "“" Ε Υ 

(ὡς καὶ σὺ εὖ οἷσι α) γὼ ὑμῶς τε ὡπαρωσκευώστους 
ον ὺν 2 » 3 7 5 ΄ “, 

λάβοι, καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε ἀνωγάγοι. ᾿Ἐπεὶ μέντοι δὴ 22 
ε » 9. ἧς, ν..2 ΟΣ ᾽ ͵ Ν Ἃ Ν 
εωρωμεν ὠυὑτὸν εν δεινῷ ὄντῶν, ἡσχύνθημεν καὶ Θεοὺς καὶ 
3 »"» "ἙΝ 3 ΑΝ Δ Ἴι ἐ 

ἀνθρώπους προδοῦναι φυτὸν, ἐν τῶ τυρόσ εν χρόνω παρε- 
« »" ᾽ ΝΥ “ »“ν Ὰ -Ὁ » 

χοντες ἡμῶς αὐτοὺς εὖ σοιειν. Ἐπεὶ δὲ Κυρος τέθνηκεν, 28 
2, ΟΣ 7 ἴω ἣν 2 Ὁ ἘΠ Ε ψοὶ 

οὔτε ἀντιποιούμεθα βασιλέ; τῆς ὠρχής, οὐτ ἐστιν, οτοὺ 
- ιν ὃν 7Ζ Ν ν᾿ ΄ -“ -“ 

ἑνεκ᾽ ὧν βουλοίμεϑω τὴν βωσιλέως χώρων κωκῶὼς παοιεὶν" 
ΦΊΘΕΝ ϑυς 5 “ ἐν 32 ν ΓΟ." 

οὐδ᾽ αὐτὸν ἀποκτεῖνωι ἂν ἐθέλοιμεν, τσορευοίμεϑω δι ἂν 
» 2 ε »"» Ἂν 7ή Ε ἴω χα 

οἴκοωδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ λυποίη" ἀδιρκοῦντω μέντοι πειρῶ- 
7 Νο ω -“ ᾽ 7 τὰ »» ε -“ 

σόμεϑω συν τοῖς Θεσὶς ὠμύνωσϑ' αι" εῶν μέντοι τίς ἡμνος 
εὖ »" ς 7 Ξ 7 5 ΕῚ ς 

καὶ εὖ τσοιῶν ὑπάρχῃ, καὶ τούτου εἷς γε δύνωμιν οὐχ, ἡτ- 
Χ, τ ἘῈ ε λ «“ ἣ-" 

τησόμεϑω εὖ τοοιοῦντες. ὋὉ μὲν οὕτως εἶπεν. 
3 Ἧ ὦ [4 9) -»" 3 ΕἾ ϊ 

᾿Ακούσως δὲ ὃ Τισσωφερνης, εῷη Ταυτω ἐγὼ ὠπονγ- 24 
“ -“χζ Ν ΤΑΣ 7 ὃς Α.' 5 ς τἢ γέλω βασιλέϊ, καὶ ὑμῖν πώλιν τὼ παρ᾽ ἐκείνου" μέχρι 

ΙΝ ΑΝ δι ς 7 » ἐ -“ 

δι ἂν ἐγὼ ἥκω, αἱ σπονδαὶ μενόντων" ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς 
7 Ν 3 Χ " ε ΖΦ 3 ἐεῚ Ὡ“ ΕΣ 

παρέξομεν. Καὶ εἰς μὲν τὴν υστέρωϊον οὐχ, ἥκεν" σ᾽ 25 
ς «" 3 Α "“" Ν . 93} - 

οἱ Ελλήνες εἐφρόντιζον᾽ τῇ δὲ τρίτη ἥκων ἔλεγεν, ὅτι δια- 
-΄ τ) " ΄ ὃ ΕἸ »“᾿ » 

πεπραγμένος ἥκοι τοωρὼ βασιλέως, δοϑήναι αὐτῷ σώ- 
ἐν « ν» “ » 

ἔιν τοὺς Ἑλληνως᾽ κωίπερ ττάνυ πολλῶν ἀντιλεγόντων, 
ε 9 3, τ ων 5 -" Ἂς 4 - 

ὡς οὐκ ἄξιον εἰη βασιλέϊ, ἀφεῖνωι τοὺς ἐφ᾽ ἑωυτὸν στρα- 
οὐ ΄ 3 ἐτὸ “ 2) χὰ 

τευσαμνένους. Ἴξελος δὲ εἶπε Καὶ γὺν Ζεστιν ὑμῖν 26 

22. ἑωρῶμεν αὐτὸν] ΟυεΙῇ, αὐτὸν ἕω- χῆς τῷ βασιλεῖ, ϑεαθξης ὅτου ὑτῸ οὗ 
φὥμκεν, τα ΠῸ5 πατϊηετοίς. εχ Ετοη. δάζοινὶ. 

ἡμᾶς αὐτοὺς] Ζεαπίο αὐτῷ οοττί- σπορευοίμε,} αι} Ὀατιῖ, Ἐτοη. σπορευόμε- 
Ξε ητὶ αἰεητίταγ ὟΝ εἰκο, ϑώ Ὠαῦθεπι, ἀεϊπάς λυπείη ἀδικοῦντας. 

23. ὠντιποιούμε) δυϊάας ἴῃ ἢ. ν. 25. στρατευσαμένους) [ἃ συγ 851εῈ- 
ἐχ ἢ.]. Ἰαάαι ἀντιποιούμενο; τῆς ἀρ. ῬὮδποΟ τηᾶτεο ὙΠ ]οὶ. εἰ τχᾶη9 [8- 

Η 
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»"» 3 - » ΡᾺ ΄- δ᾽. ὦ υ} 

τσιστὼ λαβεῖν παρ᾿ ἡμῶν, ἡ μὴν φιλίαν ὑμῶν παρέξειν 
ω Ἴ 2 Ε ἈΝ "4 32 

τὴν χώραν, καὶ ἀδόλως ἀπάξειν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἀγο- 
Ν ΄ εἰ 0.3 ἿΝ 5 Ἂς 

ρὰν παρέχοντας. Ὅπου δὲ ἂν μὴ παωρέχωμεν ἀγορὰν, 
ς Ὁ 3 ρ»"ν ἂν ᾿ς Ε] ΄ 

λωμβάνειν ὑμᾶς ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὼ ἐπιτήδεια. 
ε “ 2 εν ν ΄, ὟΣ Ὰ Ν Υ̓ Ὃ 

27 ὕμως δὶ αὖ ἥμιν δεήσει ομόσωι, ἡ μῆν πορεύσεσθαι ως 
ΝᾺ ᾿; 3 “ ο-“ Ν ΄- 7ὔ Ἐν. - 

διὰ φιλίως ἀσινῶς, σίτα καὶ ποτὼ λωμβάνοντας, ὁπό- 
Χ ΄ Ε » Ἂ, ἊΨ» ΕῚ ᾿- 

ταν μὴ παρέχωμεν ἀγοράν" ἐὰν δὲ τσαρέχωμεν ἀγορῶν, 
5 Ρ -, ἮΥ ἐν 3 “" 5» ν᾿, 1» 

28 ὠνουμένους ἕξειν τὼ ἐπιτήδεια. Ταῦτα ἔδοξε" κῶὶ ὠμο- 
Ἂς 9 ἊΝ «ε " 

σαν, καὶ δεξιὼς ἔδοσαν Τισσαφέρνης, καὶ ὁ τῆς βασι- 
ΞΞ Ν ΕἸ »"». »΄οῈ“ῚτΤῚὼτ ε Ὁ 

λεως γυνωικος ἀδελφὸς, τὸς τῶν “Ἑλλήνων στρωτήγοις 
ΓΥΣ 3 »"" ς Ἂς, 

29 καὶ λοχαγοῖς, καὶ ἔλαβον τταρὼ τῶν Ἑλλήνων. Μετὼ 
δ -“» ΄ ἱρὰ »Ὁ ἢν. Ὁ. ς 

δὲ ταῦτω Τισσαφέρνης εἶπε Νὺν μὲν δὴ ἄπειμι ὡς βα- 

σιλέω" ἐπειδὰν δὲ διωπράξωμωαι, ἃ δέομνωι, ἥξω συσκευ- 
᾽ὔ ς 3 3 ον ᾽ ἈΠ Ἔ ' 7 ᾿ς -.Ἂς 

ὡσώμενος, ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἰς τὴν Ἑλλάδω, καὶ αὐτὸς 
. εἶ » ΧΝ ’ ““΄ΨΨΠ59 ͵΄ 

ὠπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμωυτοῦ ἀρχήν. 

κα  ν, 
“ ᾿" ,» «“ . 

ΜΕΤᾺ ταυτῶ περιέμενον Τισσαωζερνήν οἱ τε Ελλήνες 
Ν 3 »“.ο » - ΕῚ 2 ᾽» ἐδ ςε ὩΝ 

κωὶ Λριωϊος, ἐγγὺς ὡλλήλων ἐστρατοπεδευμένοι, ἡμερως 
7, ΝἝ.Ἥ "2 3 Ν 7 ᾽ δον ὁ ἢ Ν 

πλείους, ἢ εἴκοσι. Ἔν δὲ ταύτωις ἀφικνοῦνται πρὸς 

᾿Αριαῖον καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι, καὶ 
ἐὐξηθις ᾿" ἘΠ ΊΡΝΡ »" »ε ΄ 
πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνω ΠΈερσῶων τινες, παρα αῤῥύνοντές τε 

Ν Ἂ “ὔ ἈΝ ΄ “ΞΖ Ν 

κοὴ δεξιὼς ἔνιοι παρὼ βασιλέως ᾧέροντες, μὴ μνησικω- 
δ Ε] “Ὁ ὌΝ Ἂ 7 2 Ἃ 

κήσειν βασιλέω αὐτοῖς τῆς σὺν Κύρῳ ἐπιστρατείας, μῆδὲε 
2) Ν ὦ ΄ , Ν Ἐ 

“ἄλλου μηδενὸς τῶν τωροιχομένων. [ούτων δὲ γιγνομέ- 

ουηάα ἴῃ Ουεϊῇ, σερατευομένους Ἐαά, 
νειῖ. πᾶ εηΐ, 

χό. παρέχωμεν ἀὠγορὼν}] Ἐτοη. ᾿ἰΌ ΕΓ 
Ὦαθεῖ : παρέξει, ἡμῶν τὴν χώρων ὑμῖν ἢ 
“πρίασθαι καὶ λαμβάνειν, ἈὈῚ [Ὀγ]ΡΕη- 
ἄστη εταὶ παρίξειν ἡμῶν---οὐὑμῖν, ἢ σπρί- 
α«σϑαι καὶ λαμβάνειν, αἱ νετθα δηΐξοε- 
ἀεπιία, ὅπου δ᾽ ἀν μὴ, αὐταρῖα ἢηΐ, 
τ ἔετο Τὰ ρρ] θη δ, υἱ εἰ ἴπ νυ]ραῖᾷ 
Τρτιρίατᾳ, παρίχωμεν εἰγοράν. 

27. πορεύσεσϑαι) Ἑαίατατα νυ]ραῖο 
σπορεύεσϑαι [τα πάτα εξ ἀπά α τα 
τηοηπεταῖϊ ϑίθρῃαπαβ, οἱ πΠεηο ρᾶ- 
τΓα!ΐ, ὼ 

29. ἀπάξων] Ῥατί, ἐπάξων Ὠδθει. 
1. πρὸς ποὺς σὺν] Ῥατί. πρὸς σῶν σύν. 

Ιάδπι ἀδίποερβ οὐπὶ τηᾶγρίης ϑ1ῈΡἢ. 
εὐ Εοῃ, τσαρεϑάρσυνόν σε καὶ----ἔφερον. 

παροιχομένων Ετοη. τοαρῳχημένων 

Ὠᾶθειῖ. Οεϊεγαῃ δα ἢ. ]. τερεχηῖς 

) 
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γων, ἔνδηλοι ἡσῶν οἱ περὶ τον ᾿Αριαίον ἥττον τοις Ἑλλησι 
΄ Ν “Ὁ « “ »" Ἃ »" 

προσέχοντες τὸν γουν' ὥστε καὶ τοῦτο τὸις μὲν πολλοις 
“ 2 ΕῚ 4 ΕἸ Ἂ- ν᾿ Ὡν 7 

τῶν Ἑλλήνων οὐκ ἡρεσκεν, ὠλλὼ προσιόντες τῶ Κλεάρ- 
3) Ν »- "7 "-»“ 7 ὧν μή 

χῷ ἔλεγον καὶ τοῖς ὠλλοῖς στρωτήγοισ᾽ 11 μένομεν ; 3 
» ΕΣ 7 [7 ΤἼὝῪ, ε ,΄»“ , »΄᾿ ᾿" 

ουκ ἐπιστώμεϑα, ὅτι βασιλεὺς μας ἀπολέσω! πέρι 
Ἂς ἊΝ ΄ . Ὁ τς «; ͵Ζ 

σωντὸς ὧν ποιήσαιτο, γώ κωὶ τοῖς ὥλλοις Ἑλλήσι Φό- 
πὰ ν κά Χ Ν "“οὦ.΄ ᾿ ς » ς Ψζ' 

βος ἡ επὶ βασιλέω στρωτεύειν ; Καὶ γυν μὲν ἡμῶς ὑπώ- 
ων διὰ Ν δ ΄ ο ϑ» "Ὁ Ν 4 δ 

γέτωι μένειν, Θιὼ τὸ Φιεσσπώριωι ὠὐτῷ τὸ στρατευμῶ 
3 Ν Ἃ Ψ ς -“" 4 « -" » 3} 

ἐπειδὼν δὲ πάλιν ὡλισθϑη ὠύτω ἡ στρωτίὼ, οὐκ ἔστιν 
. 3 Ψ εν 77) ΄ ὅδ. ) 

ὅπως οὐκ ἐπιθήσεται ἡμῖν. Ἴσως δὲ που ἡ ὠποσκάπτει 4 
Ἕ 9 ͵ « “7 πο ᾽ Υ 

τι ἤ ὠποτειχίζει, ὡς ὥπόορος ἡ ἤ ὁδός. Οὐ γῶρ ποτε 
« ΄΄’ ἣν; ςε “, 3 γ' ει ε ἢ 7ὔ 

ἑκών γε βουλήσεται, ἡμᾶς, ἐλθόντας εἰς τὴν Ἑλλάδω 
Ε οἫ « ε »"» ΕΝ » »» Ὄ 

ὠπαγγεέϊλωι, ὡς ἡμεέϊς, τοσοίδε ὄντες, ἐνικῶμεν τὴν βα- 
»᾿ 7 : ον »-Ὃ Ἃ » “ὝὟ Ἂ 7 

σιλεως δύνωμιν εσι τοις ϑύρωις ὠυτου, κωὶ κατωγελα- 
ΕῚ Ψ 

σαντες ὠπήλϑομεν. 

ων Κλέαρχος δὲ ὠπεκρίνωτο τῶς ταῦτω λέγουσιν' Ἔγω: 

ἐνθυμοῦμωι μὲν καὶ ταῦτω πάντα᾽ ἐννοῶ δὲ, ὅτι, εἰ νῦν 

ἄπιμεν, δόζομεν ἐπὶ πολέμῳ ὠπιέναι, καὶ παρὰ τὰς 
σπονδὰς ποιέῖν. Ἔπειτω, πρῶτον μὲν ὠγορὰν οὐδεὶς 

ἡμῶν παρέξει, οὐδ᾽ ὁπόθεν ἐπισιτιούμεϑα᾽ αὖϑις δὲ 

ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται" καὶ ὥμω ταῦτα ποιούντων ἡμῶν 

εὐθὺς ᾿Αριαΐος ὠφεστήζει" ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελεί- 

ραῖο Πίοπθαιχ Οταϊίοηῖς 74. Ῥ. ,399. 
εἀ. Βεικι: Τισσαφέρνης δὲ οὐκ ὥμιοσε 

μὲν σοῖς περὶ Κλέαρχον : ; φί δαὶ ὃ βασι- 
λεύς : - οὐχὶ καὶ τοὺς βασιλείους ϑεοὺς 
καὶ τὴν δεξιὰν ὠπέσσειλε: [εἰ ΤΆΪΓΟΥ 
ἴ01 βασιλείους Θεοὺς, πες 4101] ἄξος 
τος ἃ τοσο βάδην ἄδητε δ] οὶ οοπλ- 
ΤΑΘΓΊΟΓΑΓΙ ΠΕ ΠΊ]ηΪ. 

2. καὶ φοῦτο---ἤρεσκεν) Τἰροσ Βτιο- 

ἀεὶ, πιᾶῦσο ϑίερῃ, Ῥατγι, Εἴοπ. καὶ 
διὰ τοῦτο---ἤρεσκον Ὠαυεηῖ, [εἀ {6- 
ᾳαδητῖα Παῖς Τοτρίατγεβ ἤθη ἔλνεπῖ. 

3. ἐπὶ βασιλέα] Ῥατ, Ετοη. ἐσὶ 
βασιλέα μέγαν. ἀείησερβ στρωτεύεσθαι 
Ὠάθες Εἴοη. φαοά ροβετὶας ργθέετο. 

ὑσάγεται) 1κπι|. Ουεξ, ὠπώγεται, 

ϑεά ἃ ἰδουσπάα τῆᾶπὰ Ουε!ῇ, Παθεῖ 
γεΓλ ΠῚ, αυοὰ εἰ ἰπ ΑἸάϊπα, ϑ5ιερῃ. 
τηᾶτρίηθ. ΨΠΠΟΙ͂, ϑδιαῖὶπὶ Πηηρίεχ 
ἐσπάρϑαι εἰ ἴῃ Ταητ, ΘΕ, 

4. ὠποσκάσπ'τει]} ΑἸάϊπα εἰ πλᾶγϑο 
σΊΘΡΗ. κατασκόσαε. Ἰεϊηοερ5 ἀσο- 
θ0ς εἴη Ῥατι, Ετοη. 

σὴν βασιλέως δύνα μειν)] Μᾶτρὸ ϑῖερῇ. 
Ῥατγιῖ, το. σὸν βασιλέα. 

5. ἐπὶ πολέμῳ) Τἀδετ Βτοάεοὶ εἰ Ρὰ- 
τι, ἐν σολέμῳ. Αηἴεᾶ καὶ δόξομεν Ἐ- 
ἴοη. 

ὁπόθεν) Ρατ, Εἴομ. ὅθεν. (Οαἤαίῖο 
οὔ» ὁσπόϑεν εὐἀϊάϊτ. Οειεγαπι εχ [ὃ- 
αυςητὶ τηδΠ το ᾿ητΕ]}Π|5ὲ ἔσσα:. 

ἀφιστήξει) (σε]ξ, ἀρην εωὶ. {εὰ 

ἘΠ 2 
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ψεται, ὠλλὼ καὶ οἱ πρόσϑεν ὄντες, πολέμιοι ἡμῖν ἐσον- 

ὅτωι. Ποταμὸς δὲ εἰ μέν τις καὶ ὥλλος ὥρω ἡμῖν ἐστι 

διωβωτέος, οὐκ οἶδα" τὸν δὲ οὖν Εὐφράτην ἴσμεν ὅτι 

ἀδύνωτον διαβῆναι, κωλυόντων πολεμίων. Οὐ μὲν δὴ, 

ἂν μώχεσϑωι δέη, ἱππεῖς εἰσὶν ἡμῖν σύμμαχοι" τῶν δὲ 
Ζ ς »" Ε ς »“Ψ ΓΝ 7 57 ἈΝ 

πολεμίων ἐπσπεις εἰσὶν οἱ πλειστοὶι Κῶὶ σλείστου ἄξιοι 
-“ “ Ν δ ἢ Ἶ ς 7 Ἀ 

ὥστε νικῶντες μέν, τίνῳ ἂν ὠποκτείνωιμεν ; ἡττωμένων δὲ 
ἊΝ ὅ'γν ἢ φ᾿ ἀκ 3 Ἀ λ . Ἂ “’ 

7 μὴν οὐδένω οἷόν τε σωϑήνωι. Ἔγω μὲν οὖν βασιλέω, ὦ 
ΧΝ “ἢ 2 Ν εν 7, 7, »-“»“ 

πολλῷ οὕτως ἐστι τῷ συμμῶώχῶ, εἰπεῤρ προϑυμέϊται 
δος τὸν 9 γν 3 " - -“" δ. 3 

“ἡμᾶς ὠπολέσαι, οὐκ οἶδω, ὁ τι δέ αὐτὸν ὀμόσαι, καὶ 
ἊΝ Ὁ ἂν Ἂς » ." ΄Ν Ν ς “Ὁ 

δεξιὰν δοῦνωι, καὶ Θεοὺς ἐπιορκήσωι, κωὶ τῶ εὠὐυτοῦυ πι- 
Ν 9 δ . ! -»“ 

στῶ ἀπιστῶ ποίήσωι Ἑλλησι καὶ βαρβαροις. Τοιίαυτῷ 
3) ἥ 
ελεγε πολλω. 

᾿ "ἢ »ζ ὙΡΆ, ΠῚ 4 οἷ ς »-»ἭἩἬ 7 

8΄ Ἐν δὲ τούτω Τισσωερνής κεν, ἔἐχῶν τήν εαὕυτου δύνα-- 
« 3 , 5 ψνν ἣν οἷν , εν ς “" ", 

μέν, ὡς εἰς οἰκον ὠπίων, καὶ Οροντῶς τὴν ἑαυτοῦ δύνω- 
ὴ δ ΡΣ ΄ - ΄ δύ οι. ͵ 

μι! ἡγε δὲ καὶ τὴν ϑυγατέρα τοῦ βασιλέως επὶ γάμῳ. 
, "» Ν Ψ, ΞΖ ς . 9 κ 

9 Ἐντεῦθεν δὲ ἠδὴ Τισσαφέρνους ἡγουμένου καὶ ὠγορὼν 
“ῇ 3 7 3 7 λ 3 »Ψ 3 

πωρέχοντος, ἐπορεύοντο᾽ ἐπορεύετο δὲ καὶ ᾿Αριαῖος, ἔχων 
Ν "ἢ Ἂς. “ « τ 

τὸ Κύρου βαρβαρικὸν στρώτευμω, ὥμω Τισσαφέρνει καὶ 
ΕῚ ᾿ Ἕ 2 ς 

10 Ὀρόντον, καὶ συνεστρωτοπ ἐδεύετο σὺν εκείνοις. Οἱ δὲ 
«“ ε τὰ Ψ 5 δλν οἷ. κα δα Δ ͵΄ 

Ἑλληνες, υῴορωντες τούτους, αὐτοὶ εῷ εὠὐυτῶν ἐχώρουν, 
« 53) ΕῚ ᾽γ Ὰ Κ᾿ 7 . ΄ 

ἡγεμόνως ἐχόοντες. Εστρατοπεδεύοντο δὲ ἑκώστοτε ἐπέ- 
Ε ἣν ᾿ "»-Ὁ᾿ ᾽ 7 

χοντες ὠλλήλων παρωσάγγῆν, καὶ μέϊον' ἐφυλάττοντο 
ἐν ΓΤ 7 “ Ἢ 5 Ζ' ᾿ς 

δὲ οἱ ὠμυφότεροι ὥσπερ πολεμίους ὠὡλλήλους, καὶ εὐθὺς 

σοῦ βασιλέως} απ, Οαεϊῇ, Ῥατί[, 

σὴν βασιλέως, αἴ ἱπῆγα |ἰϊ.- 4.13. Ὀς 
ςοττεδιατῃ παῦεῖ, Οαῇαϊϊο ὠφεσσήσει, 
Βτοάβθι ἱπρετ, Ῥατι. Ετοῃ. ὠποσταίη. 

ὠλλὰ καὶ οἷ Ηος οτάϊηε Ρατῖί. 
γυϊρο ἀλλ᾽ οἱ καί. 

6. τὸν δ᾽ οὖν] Ματρο ϑίερῇ. Ρατγί, 
«τὸν ὃ αὖ, ἀεϊπάς οἴδαμεν Ῥατιί. Εἴοη. 

οὗ μὲν δὴ] Εάά, νεῖι. οὗ μὲν δή. 
ἡ. ποιαῦσα ἔλεγε] Ουεϊῇ, σοιαῦτα 

πολλὰ ἔλεγε Ὠαθεῖ. 
8. ἐπιῶν)] Νυϊξαῖαπι ὠσιὼν σοττεχὶ. 

Θεαυθηβ ἦγε δὲ ρετιίπει δά Οτοη- 
ἴΔ 1, 

Οτοηῖα ἤος ρίατα θιοάοταςβ χν. 8-ττὰ 
11. ἰξερὶα Π]ίατὰ Ῥ᾽αταγοῃ 5 Ατίαχ. 
27. Ῥοδογούνην Ποτηϊηδῖ. 

9. δὲ ἤδη] Εχ Ρατγ. εἰ Ετοη. ἤδη 
᾿ηδγαὶ. ϑεααθηϑ συνεσσρατοσεδεύετο 
εἢ ἃ (εουπάδ πιᾶπα ἴῃ (ὐπε]ῇ. ϑιερἢ. 
τηδγρῖπα ὙΠΠ]οΙΙ. συνεσσρατεύεσο ἴῃ 
Εαά, νεῖ. 

1Ο. ἀπέχοντες ὠλλήλων] Εάά. γείξ, 

ΟΕ. ̓ πτετίθσαηϊς ἐπ᾿, 

ἃ 



ΤΙΒΕᾺ Π. ΟΑΡ. ΙΓ. 
“Ὁ « 7 »-ὋΆ 

τουτοὸ ὑποψίαν ταρειχεν. 

ΣΘῦ 

-» 
7 ϑ 

Ἐνίοτε δὲ καὶ ζυλιζόμενοι Ε. 11 
»" “ 5») »“, “ὰ 

τοῦ αὐτοῦ, καὶ χόρτον καὶ ἄλλω τοιαυτῶ συλλέγοντες, 
» ϑν ., ΟῚ .« »μ“ 5 

τὐληγὰς ἐνέτεινον ὠλλήλοις᾽ ὥστε καὶ τοῦτο ἔχϑραν πῶρ- 

εἶχε. 

Διελϑόντες δὲ τρεῖς στωϑιμοὺς, ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μήη- 12 
ὔ 7 »“» » ᾽ “ 27 Ἔ: Ὰ 

δίως καλούμενον τεῖχος, καὶ ταρήλϑ ον αὐτοῦ εἴσω. ἡν δὲ 
ΕῚ ΄ ᾽ »-Ρ᾿ ΕῚ ᾽ γ᾿, ὡς 

φκοδομημένον σλίνϑοις ὀπταῖς, εν ἀσφάλτῳ κειμέναις, 

εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ ἑκατόν᾽ μῆκος δὲ ἐλέγετο 

εἴνωι εἴκοσι τπαρωσωγγῶν᾽ ὠπειχε δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ. 

Ἔντεῦϑεν δι ἐπορεύθησαν στανδ μοὺς δύο, ταραισαρήνας 13 

ὀκτώ: καὶ διέβησαν διώρυχας δύο, τὴν μὲν, ἐπὶ γεφύρας; 

τὴ ν δι ̓ ̓, ἐζευγ μένην λοίοις ἑπτά" (αὗτωι δὲ ἦσαν ἀπὸ 
»“ΣΖἝἌ«Λ[ιὦὲ ͵ “᾿ ΄᾿΄ Ν ϑ ΕῚ » 

του Τιγρήτος τὐοτωμου" κατετετμῆντο δὲ εξ ὠὐτων καὶ 

.12. Μηδίας καλούμενον σεῖχος] Νο- 

ξαὈα]ατὴ τηδάϊα πὶ ἐχ Ρατγῖ, εἰ Ετοη. 
δαίοιν!. (Οεζεγατῃ Καά. νεῖζ. Οὐε], 
το. Μηδείας ἄδητ. ϑαρτα ἱ. 7, 10. 
εγαῖ : μέχρι σοῦ Μηδίας τείχους, ἔνϑλα 
δή εἰσιν αἱ διώρυχες ἀσὸ τοῦ Τίγρητος 

τορταμοῦ ῥέουσαι" εἰσὶ δὲ τέσσαρες, πὸ 
μὲν εὖρος τολεϑριαῖαι, βαϑεῖαι δὲ ἰσχυ- 
θῶ. «τ εἰσβάλλουσι δὲ εἰς σὸν Εὐφράτην" 

διαλείπουσι δὲ ἑκάστη τοαρασάγγην" γέ- 

ζυραι δ᾽ ἔπεισιν. Θυοά νετὸ δάάϊταγ, 
ἢ. 1. καλούμενον, ἈΥΡαΪϊ, ΠΟ εἢξ νε- 
τάττῃ ἱπτεγργειδ τ οπετα νΌ]ΡΆΓΘΙῚ γη272 
Μεράϊοι, σοπῖτα (οτὶρίατα ἰἸΌΤΟΓᾺ ΩΣ 
Μηδείως εἴ οοπηρᾶτγαιίο ἸΟΟΙ 11. 4» 11. 
60 πο5 ἀσοσαηῖ, αὐ Γαὐριοεγιατγ, π1ὰ- 
ΓᾺΠῚ ἃ Μεάεα νοσδίαμῃ [αἸἴ8, αιιθ 
ΓαϊΠξ ἀϊοίτυγ χοῦ ροπτεετηὶ Μεάο- 
τὰ ἢ τα σὶθ. Οἂἱ τερηστῃ νἱέϊο Ῥεγίβ 
ὐἀδγηθγαηῖ. (Οείεγαπη απδίαοῦ ᾿ἴο5 
ΟΔΠ8]65 ἱ. 75, 1ο. Ἔχίγᾷ τηῦγαπ Με- 
αἴθ νετίας. ερίεηττ οπ 6 πὶ ρμοΐϊτοβ ἸΠ 
Ιρία Μείοροϊατηϊα, Ππὸβ. νέο ἄυο5, 
αὕο5 Ὠϊο πγευποταΐ ΧΕ ΠποΡρΠΟη ἴπ Βα- 
Ὀν!οηϊὰ ἤῖοβ, Ὁ 115. αἰ νευίοβ. σθηςα τ 
Πέεενερ ]άεόπ τοῦ. 11, ἢ. 652. αὑἱϊ ἀδ 
τῆυστο Μεάϊθ Ἔχροίαϊις Ρ. 171. υδ] 
τατηδη τῇδ] 6 ΠΊΌΓιΙ5 ΠΟ ἀἸοΙΥ ἈΡΡΕΥ 
1εΙΓε 5, ε, γάπυα . Μαππηετί. 
Οεορι. ἴ. Ρ. 3320. σοτηράγαν!ς ἸΟΟῸ ΠῚ 
Αὐληλϊδηὶ χχὶν. 2. αυδπὶ δὰ ἤυπῃο 
ΤῊ ΤᾺ ΠῚ Γεΐεσί ἢ σαὶ σἹοίη αοοεῤγαξία 

ῥ γυφη1}, ἐπι ζμ0  ενπίνμία ΜΟΥ Μ721 “ε- 
διρια αἱάδεῤαμήμν, φηῖ )γεῖς δγηῤῥοντ- 
ὀμς 11 [ῥαϊα ἰοησα ῥγο θη ἐμοῦ αὐ εκ 
ἠεγης πον βόμς “Πγνῖαρι αϊσεδαηέμγ. 
Ηϊης ῥανε βιρηῖηῖς (ΕΠ ΡΏται 5) (ο2ηια1- 
ΤΩ ἰαγρὶς ἀφμαΥ 471 ἀρ) αἰμσθης 
αὐὦ ἰγαξίες Βαῤγίομϊίος 1πίϑγονος, τ 
αρτῖς ξείμγα οἱ οὐαί δμς οἱ γοΠἘη 7 Ζς : 
αἰϊα Νιαλαγπαίολα γογμῖο, σμοα Μιυΐης 
γΟΡ 71 μι] ργείαίμ") Οἰοῥλοπία ῥγα- 
ἠογηπεαί. ϑογηϊ τα 415 διωσείχισμω Δ Ὁ 
Ετατοθπεηθ σοπ πη ΠῚ Ογα τ ΠΔ ΟΟἢ- 
δῖάοτγα σὰπὶ ᾿νε άϊθο ταστο ἀϊοείαγ 1Π- 
ἵγα 84 [εξὶ, 26. 

τοαρῆλϑον αὐτοῦ εἴσω) Οὐτὴ ΠΊΌΓ5 
Μεάϊφ βανυ]οηϊαπ ἰηῖγα Ἐπ ρΡταίετη 
ει ΤΙιρτη σοποϊαίαγη ἃ ἰαΐεγε οὐοὶ- 
ἀξητα!} ἰγϑη!νετ5 οἰδυάἀθτεῖ, ἀρρᾶ- 
τεῦ, πιαΐθ Ἰητεγργείθ πη Παϊῤζαγέ Ὦ. 1. 
νογε : ζανηοη Μὲ τῶν εαάιοἼοη Ματε-: 
ε77 πηι (είχίεη πμη, 7εηε1: ἀν εἶδεπ 
τἄγοη αν οὐ δον. Ἰ)οΌεθδῖ επὶτὴ 2η:- 
γογἠα!ὁ ἀεν είδοη ρόπεσα. Μαϊ]ε ἰάθετα 
μελίνας ἴῃ ἴεα4. νεγιῖς ἀϊε Βμοἠαυαῖ- 
περ ζείάεον. 

ἐλέγετο εἶναι͵ Οπηϊτίαηΐ εἶνα, Ἑάά. 
νεῖῖ. Ουεὶξ, ἀεϊπάς ἀπέσχε Ὠαῦδηῖ, 
ἀπέχει Ῥατι. Εἴοη.. 

13. Τίγρητος) Τὰ ΑἸάϊπα, ϑίερῇ, 
ταᾶγρο ΨΠΠ]οΙ. Πήγρητος ]απι. σε]. 
Ὠΐο εἴ ἴῃ [ε4ᾳ4. ϑ8εα ἱρίᾷ εὰπὶ ΑἸαϊ- 
8 ἰητετγάστῃ ναταϊ ἰοτ ριυταῃλ. 

Ἡ δ 
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͵ὕ ἀδο νς , ε . »-»ὝἭἍ ’ » 

ταῷροι ἐπὶ τὴν χώραν, ὧἱ μὲν ὥρωτωι, μεγώλωι, ἐπειτώ 
ΦΚῚ 7 ΄ Χ 3 “ 3 “ 

δι ἐλάσσους" τέλος δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοὶ, ὥσπερ ἐν τῇ 
ς "ἡ 5 ]ἽΟ 5 » 9 Ν 7 

Ελλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας) καὶ ἀφικνουντῶι ἐπὶ τὸν Τί- 
Ὁ» ἿΝ “ ᾽ 5 7 Ν 7’ 

γρητῶ τοοτωμόν" πρὸς ὦ πόλις ἥν μεγώλη καὶ πολυάν- 
κε 4 9 ΄' ο: »“χψ 

ϑρωπος, ἡ ὀνομνῶ Σιτώκη, ὠπέχουσω τοῦ ποτώμου στῶ- 

14 δίους πεντεκαίΐδεκω. Οἱ μὲν οὖν “Ἕλληνες παρ᾿ αὐτὴν 
ἐσκήνωσων, ἐγγὺς πωρωδείσου κωλοῦ καὶ μεγώλου καὶ 

δασέος παντοίων δένδρων" οἱ δὲ βάρβαροι, διοβεβηκότες 
Ν " 3 Ρ. Ὁ] ΙΕ Ὺ΄Ν Ἃ 

15 Τὸν Τιγϑήτω, ου μέντοιγε κωταζανεις σῶν. ΜΜετῶ δὲ 
Ἂς δεῖ 3] 3 7 Ὑ Ἄ “εν εῇ Ἂἢ 

τὸ δεῖπνον ἐτυχον ἐν περιπάτῳ ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων Πρό- 
»“ Ὧν ὦ » 57 Ψ 

ξενος καὶ Ξενοφῶν καὶ προσελιδὼν ἠρώτησεν ἄνθρωπός 
΄ς ͵ “ἊΝ ὦ 2 ΩΝ ᾿ 

τίς τοὺς τοροφύλωκας, ποὺ ὧν ἴδοι Πρόξενον ἤ Κλέαρχον. 
ψ; Ἁ ΕἼ ἂ ͵7ὕ ἊΣ "Ὁ εἾὟ 7 ϑἊᾺ ΄ς“ 

ἹΜένωνω δὲ οὐκ εζτει; κωὶ ταὺυτῶ πῶρῶ Ἀριωίου ὧν, τοῦ 
τὰ Ψ» 9 Ν δ « ᾿ Ἀμοῖν 4 ᾽ 

16 Μένωνος ξζένου. ᾿Ἐπεὶ δὲ Πρόξενος εἶπεν, ὅτε αὐτός εἰμι, 
δὰ ν »Ὁ εἰ ς“- 57) γ 7 Ὁ» ΕῚ - 

ὃν ζητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε" Επεμψέ με Αρίοϑίος 
Ν δ ῥεςζ Δ Ῥὴ Κύ ἈΠ ἢ ε Ν 

καὶ ᾿Αρτάεζος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ, καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ 
͵7͵ , "Ἶ ς- ὦ 3 »"5» - ν 

κελεύουσι φυλαττεσίαι, μὴ ὑμῖν ἐπιϑώντωι τῆς νυκτὸς 

οἱ βάρβαροι" 

17 πωραδείσῳ. 

μοῦ πέμψαι 

μελίνας] 1πῖἴτα νἱ. 4» 6. Πρ ον εα 
καὶ μελίνας καὶ σήσαμον. νὶ. 6, τ, ὅσ- 
σριω, μελίνας,) σῦκα. ΟἿ. {πρτὰ 1. 2» 
22- 

τορὸς ᾧ] Ἐίοη. ἐν αἱ παῦδειὶ εἰ νερὰ 
πκωὶ τσολυάνάδρωσος ΟΤᾺ ἸΤΕ1. 

Σ,σάκη]) δι1ὰ ΠΔ ὉΤῸΪ αἰρηδί ΘΠ, 
ὉΌΙ Ποαϊε νεῖὰ9 Βαράδά πουγηϊηδίατγ, 
ΜΜαηηεοτὶ Θεοργ. ν. Ρ. 384. Οτεῆδβ 
“Ἐ]απὶ Ὦ. ἃ. χνὶ. 42. Σιτάκην ἹΤερσι- 
κἂν δὰ Ατραάετη ἀπηπεηὶ Ὠᾶθεΐ. 816- 
ΡΏδηυβ ΒγΥΖ. Σιτάκην Περσικὴν, 8110 
Ἰοσο ποπιίηαὶ Ψψισσάκην τυόλιν τσαρὼ 
σῷ Τίγρητι. 

σσαδίους] ῬΑ, Π|ρεγ σταθμοὺς Πὰ- 
δεῖ. 

14. ἐσκήνωσαν) Ῥατ. Εἴοη. ἐσκήνη- 
σαν. Θυδὲ νατγιείαβ {ϑ ρε πα πεῖ ὉΟ- 
φυτγτγῖ ἴῃ Ποο ἱρίο ᾿ἰἰδτο, 

δωσέος δένδρων] (ἀεπ ἶνας ἱπίο]επ- 

3} Ν 7 Ἀ ῳ ἴα "-“»μ ΄) 

ἔστι δὲ στρατευμὼ πόλυ εν τῷ σπλήσίον 
Ν Ἄς «ὃς υς ΄ “ Ὁ 

Καὶ επὶ τήν γεζῴυρων του Τίγρητος τποτώ- 
Ν ε "»“ -“΄ 

κελεύουσι φυλακὴν, ὡς διωνοέτωι λῦσαι 

ΕΓ ΠρῚ ταΥ νοσαῦαΐο δασέος. 
16. ὅτι αὐτὸς εἴη] Ματρο ϑίερῃ. 

εἰμὶ Ὠαθεῖ, Ρατι, Εἴοῃ. αὐτός εἰμι, ὃν 
ζητεῖς τ ἄνθρωπος τάδε. ᾿Ἐπεμψε μὲ 
ἅς. Ψαΐξο εἴα ὅν ξησεῖ Οὐ ΗὺῸ «τάδε 
εἰ ἔσεμυψαν. 

᾿Αρτσάεξος} Ἰηΐτα σᾶρ. 5, 38. ᾽Α2- 

σάοζος εἴτ, αἴ ἴῃ Ῥατ, εἰ Εἴοη. υἵτο- 
Ὀίψας ᾿Αρτώβαξος (οτὶρῆς (αῇδ]ῖο. [πὶ 
Ογτορθϑάϊα νὶ. 3.».31. ΡῥῖῸ ᾿Αρσάβαζε 
Οοάεχ ΑἸτοτῇ, ἀαι ἹῬαρτάοζε. 

17. ἐπὶ σὴν γέφυραν] ΜᾶΓρῸ ϑίερῇ. 
Ῥατι, Εἴοπ. τσαρὰ τὴν γέφυραν. Ὧε- 
ἴπσορ5 αὐτοῦ Τπίγρησος σαεϊῇ, ροῆεα 
φύλακας απιίϊπα εἰ Θυεὶξ. Παρθεί. 

ὡς διανοεῖται) [τὰ τηλῖρο ϑίερῃ. Ρα- 
γΥν. Εῖοη. Ψαΐξο Ἰερίτωγ ὅσαι διαν. ἀ6- 
ἴποερ5. π|8]ς Ἐαά. γείϊ, ΟΕ, Ῥατΐ, 
ἀπολειφϑῆτε, 
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Ἄγ, ἢ ΄ “" Ν ᾿ δ ς Ν 

οὐὑτήν Τισσαζερνής τῆς γυκτὸς, ἡνπὲρ δύνηται, ὡς μή 

διαβῆτε, ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληῷϑητε τοῦ τποτωμοὺῦ καὶ 

τῆς διώρυχος. 
3 7 »Ἥ 5) 4 ἃς Ν 

Ακούσωντες τῶυτὼ ὥγουσιν αὑτὸν τώρω 18 

τὸν Κλέαρχον, καὶ φράζουσιν, ὦ λέγει. Ὁ δὲ Κλέωρ- 

χος ἀκούσας ἐταράχϑη, καὶ ἐφοβέϊτο σφύδρω. Νεανί- 19 

σκος δέ τις τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν, ὡς οὐκ ἀκό- 

λουΐα εἴη, τὸ ἐπιθέσθαι καὶ λῦσωι τὴν γέφυραν. Δη- 
ἊΝ Ν « ᾽ τὴς ΕΝ -“" ͵7 ὰὼἣε « 

λον γαρ, ὁτι ἐπιτιθεμένους ῇ γοῦν δεήσει ὠὡύυτους, ἡ ητ- 

τασϑαωι. 
ϑγνδ Ὰ εἰ Ἂν 7 “ 5. ΣΝ ͵ Ἂ 

Εαν μὲν οὖν νικῶσι, τί δὲ αὐτοὺς λύειν τὴν 
΄ 3 δ “, Ύ ν᾽ 

γεῴυρων ; οὐδὲ γὼρ, ἂν πολλοὶ γέφυρωι ὦσιν, ἔχοιμεν 
Ὁ .“ νΨ « “Ὁ “ ἍΝ 3 ἐν ς “ 

ὧν, ὅποι Φυγόντες ἡμέ!ς σωϑώμεν. Ἂν δὲ αὖ ἥμεις 20 

νικῶμεν, λελυμένης τῆς γεφύρας οὐχ, ἕξουσιν ἐκέϊνοι, ὅποι 
᾿ 3 Ἄν “" 3 ΄ 

ὧν φύγωσιν" οὐδὲ μὴν βοηϑήσωι, ττολλῶν ὄντων πέραν, 
» ΔΝ -.». » ͵ ΄ -“" 7 

οὐδεὶς αὐτοῖς δυνήσεται, λελυμένης τῆς γεφύρας. 
ΕῚ ροο ς ἦς 7 ς. 3, 

Ακούσας δὲ ταῦτω ὁ Κλεωρχος, ἤρετο τὸν ἄγγελον, 1 
7 Ε ΄' ; ΄ -ο“Ξ“΄7ὔὋ 7 ἊΝ Ὁ ͵ 

στόση τίς εἰή χώρῳ ἡ ἐν μέσῳ του Τιγρήτος κωώὶϊ τῆς διώ--: 

ρυχίς. 
7 

πόλεις πολλοὴ καὶ μεγάλαι. 
“ ς 7 ἧς “7, ε ΄ 

ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄνζγρωπον ὑποπέμυψνωιεν, 

Χ ΕΥ̓ - ἊΝ. “Ψ 9 

Ὁ δὲ εἶπεν, ὅτι πολλὴ, καὶ κώμωι ἔνεισι καὶ 

Τότε δὴ καὶ ἐγνώσθη, 52 

ὀκνουντες, 

μὴ οἱ Ἕλληνες, οὐ διελθόντες τὴν γέφυραν, μένοιεν ἐν τῇ 

"1. Νεανίσκος} [ρί!πὶ Χεπορῃοη- 
ἴση ἔα "Π[ὌΥ, Τα ρΊοῖο εἰ Ζευπι!. 

σὸ ἐπιϑέσϑαι καὶ λῦσαι) [τὰ ΤηΔΙΡῸ 
ϑίερῇ. οατὰ ἰἰῦτο Βιγοάφιὶ μαῦεῖ ῥτὸ 
νυϊραῖο τό σε ἐπιϑήσεσγαι καὶ τὸ λύ- 
σειν. 

νικᾷν δεήσει αὐτοὺς) ἘΔ44. νεῖ. ΟΕ], 
νικᾷν ἄν δεήση ὨΔΌξΩϊ, αὐτοὺς ΡαΑτ. 
ΟΥ̓. 

σωθείημεν) ϑίοερμαηυβ σωϑθῶμεν εἀϊ- 
αἰ, νυ]ρατατη π᾿ ΠηΔΓΡΙΠς ΔΠΠοΟΐδη8. 

20. ὅσοι ἄν) Οατὰ ϑίερῃαπο δῇεἰ- 
{Κε νυϊσαία πὶ ὅσου ἄν οοττγεχὶῖ, ααοά 
τατήεη εἰ ετἰᾶπὶ ἴῃ ᾿ἰῦτο Ῥατ. 1)6- 
ἴποαθρϑ τσολλῶν τσερ ἄν ὄντων Εαά, νεῖ. 
Ουεῖε, 

21, ττολλαὶ (πε! καλαὶ Ὠδδεῖ,. 

22. Τότε δὴ] Βιερῃδημβ Τότε δὲ εἀϊ- 
αἰ, τη Ὀεπα, 

οὐ διελθόντες} Νερδιοπεπὶ Ποτίαία 
ΤΑτοῆετὶ δά άϊα!ε Ζευπε, εαπηάειηηας 
νεγῖς ΟΔ]]Πσὰ5. Ἰπίογρτες ΑὈ]αποοατγὶ 
εἰ ἀε ἰἴὰ [ζΖεῖπε δι !άδ5 ἴῃ ν. ὀκνεῖ 
εἰ ὑποπέρψαιεν αχ Ὦ, ]. Ἰαλυάαϊ διαβάν- 
σες---οροείναν,. Ἐκίατι Ετοη. Παῦεΐ μέ- 
νειεν. 

ἐν τῇ νήσῳ] Ῥοτίϊπεῖ πὰς Ἰοους Ρο- 
Ἰγεθηὶ 1ϊ, 2, 4. Κλέαρχος μετὼ πὸν Κύ- 
ρηυ Φάνατον τῶν Ἑλλήνων κασάσχόντων 
χώραν σσολλὴν καὶ “ἀγαθὴν (ποταμὸς 

ἐκυκλοῦτο τὴν χώρων ἐλαχίσπσῳ διειργό- 
μένος ἰσϑμῷ, μιὴ νῆσον εἶναι) κωλύων ἔν- 
δον σπρατοπεδεύειν, ὡς οὖκ ἔπειϑε, τῦ:- 
πλασμένον αὐτόμολον κωϑῆκεν ἀπαγ- 
ψέλλονσα, βασιλεὺς σὸν ἰσϑμοὸν ἀπειλεῖ 

ἀποτειχίσαι. τοῦσο ἀκούσαντες οἱ Ἕλ- 
ληνες καὶ τοεισϑέντες Κλεώρχῳ στρατο- 
σπεδεύουσιν ἐκτὸς ἰσϑμοῦ, μφ υἱάξξ 

Η 4 



το ᾿ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 
ΡΟ 9) 35. δὰ Ν Ν ͵7ὔ ᾿ 

νήσῳ, εἐρύμωτῶ ἔχοντες, ἔνκδεν μὲν τὸν Τίγρητω τσοτωμὸν, 

ἔνθεν δὲ τὴν διώρυχα" τὼ δὲ, ἐπιτήδειω ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν 
΄ -» Η "»" »“᾽ -οω". » 

μέσῳ χώρας, πολλῆς καὶ ἀγωθής οὔσης, καὶ τῶν ἐργώ- 
΄Ζ΄ Ὁ Ἴ “" Ν Ν ς Ἂς Ζ 2 ἤ 

σομένων ἐνοντων᾽ εἰτῶ δὲ καὶ οὑποστροζη γένοιτο, εἰ τις ἐδ 
᾿ δ, »"» »-“ὦκ ΝΜ Χ [ων 5 Ὶ 

23 βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν. Μετὼ δὲ ταῦτω ἀνε- ) 
7 ἘΠ ΑΒῚ "4 ἃς ΄ ε) δι 9 ᾿ » 

σωύοντο᾽ ἐπὶ μέντοι τήν γεῴυρῶν ὁμῶς Φυλωκὴν ἐπεμ- Ἶ 
; Ν “7 5 ᾿νδν 5 7 “ Ἀν Ἂ ᾿ς 

Ψαν κοὶ οὔτε ἐπέθετο οὐδεὶς οὐδωμόϑεν, οὐτε πρὸς τὴν 
Ἄ 3 5 » ς ς μ 

γεφυρῶν οὐδεὶς ἡλϑε τῶν πολεμίων, ὡς οἱ φυλάττοντες 
» , « ἈΝ, Ν -“ ΕἸ ΨᾺ ᾿ῃἋ ὲ Ἂς .» Ρ ἐ 

24 ὡπηγγέελλον. Ἐπειδὴ δὲ ἕως εὙΈνΕΤΟ, διέβαινον τὴν 78:5 - δ: 
ὶ 

Φυραν, ἐζευγμένην πλοίοις τριώκοντω καὶ ἑπτὼ, ὡς οἷόν 
Ὁ; ἥ -»- 

τε μάλιστα πεφυλαγμένως" ἐξήγγελλον γάρ τινὲς των 
Ὸ ΠΣ ε ͵ ς “' 

σῶρο Τισσαφέρνους Ἑλλήνων, ὡς διο(βωινόντων μέλλοιεν 
᾽ 

3 ͵) " Ἢ - ᾿ ἀπ β ἡ 
ἐπιτίθεσθοωι ὠλλὼ ταῦτω μεν ψευδὴ ν᾽ διαβωινόν-- 35 

Ἂν « »“ο.Ἅ 9 »ο. 5 7 “ ὟΣ ᾽ » μα 

τῶν μέντοι ο λους αὐτοῖς ἐπεφάνη μετ ὥλλων, σκοπῶν, τ 
5 7 Ἂς χ ᾿ Ν Χ 22 Ὑ 5 ᾿ 

εἰ διαβαίνοιεν τὸν ποτωμόν" επεὶ δὲ εἶδεν, ὠχετο ὠπε- »"" 

λαύνων. 

25 ᾿Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύϑησαν σταϑυμοὺς τέττα- 

ρῶς παρωσώγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον ποταμὸν, ’ τὸ 

εὖρος πλέθῥου" ἐπὴν δὲ γέφυρα. Καὶ ἐνταῦθα φκεῖτο 

πόλις μεγώλη, ἡ ὄνομνῳ. ᾿Ὥπις" πρὸς ἣν ὠπήντησε τοῖς 

εχ αἴΐεημο ἔοηῖϊς ἀξία εξ, Ἰπίαηϊς 
τἀτηθῃ νεῖ Ίρια Παγτ ΓΙ Οἢ 5 ἴΠ ΟΥ̓ΑΤΙΟΠ 6 
Χεπορῃοηῖεα. Οείεγατι ἰοσὰπὶ Ρο- 
Ἰνϑθηὴὶ ἢ σοτηραᾶτεβ οὐπὶ ΤΠυογαϊάθο 
νἱ. 1. ἂς Βιοῖ]α : ἐν εἴκοσι σταδίων 
μέπρῳ τῆς ϑαλάσσης διείργεηαι σὸ μὴ 
ἤπειρος οὔσω, ἴαοι!ε ΔΡΡΑτΕΪζ, ἴῃ Ρο- 
Ἰγϑεῆο διειργομένην ἴοΥΌΙ ἀε θέτε, Ργθ- 
τοτεὰ ἀρρᾶτεϊ, Γοτ ρίοσε πη επὶ, ἘΠ 
Ῥοϊγοθηυβ Ἔχοογρῆϊ, ἀπ]! βεπτιεπι ἘΠα- 
ογά!α!5. ἰεξϊογεπ εἰ ἱπιϊἀϊοτεὰ ἔα- 
18, 

Τίγρητα τοοταμὸν) Ῥοβετίαβ. νοσᾶ- 
δαΪατ οι Ῥατη, Ἑτοη, 

ἐργασομκένων)] [Ι͂οη. ἐργασαμένων. 
ϑεααξης δὲ ροῇ εἶτα ἀεεῖ ἴῃ Εάά. 
νειῖῖ. εἰ ΟπΕ]Ε, : 

23. Μετὰ δὲ] Εχ Ετοη. δὲ δὐἀζοῖν!. 
Ὀείμοερβ ἐχέϑενσο Εαά, νεῖ. (ὐπε]ξ, 

ἐχοορία Ὁδῆαϊ!οη5 εἀϊ εἴ Πα. 
24. διέβαινον) 1τὰ Ῥατ, Εἴοη. ψαΐρο᾿ 

διέβησαν. Τ)είπσερβ ὀκσὼ ρῖο ἑπτὰ 
ἄἀατ Εἴοη, ροῆεα ἐξήγγελον πε]. 

ὁ Τλοῦς)] Ατου] τη εχ Ῥαγ, εἰ 
Ετοη. δάάϊαϊ! οατπὰ Ζεαηϊο. ἀείποερ5 
μετ᾿ λλλωνος Β΄ηά, νεῖ, (συε]ῇ, Ετοη. 
εἴ νετῆο Αἰηδίρι. ϑδιίερῃδηὶ ἰἸδέξϊιο- 
ὩΘΠΊ Βγπιαῖ τηᾶγρὸ ΨΊΠοΙ, 

254. Φύσκον] ἘΠῸἧῸ ααἱ Ποάϊα. Οώοαρ 
νοὶ Ομονγποῖ νοσαῖατ, αἰ γπγαΐς Μδη- 
ποτὶ σξορτ. ν. Ρ. 433. ϑίορῃδηις 
ΒγυΖ. ἴῃ ποὺ ποτηΐηδ : ἔσσι καὶ ττοτώ- 
μός. Φύσκος, καϑά ᾧῴησι Σοφαίνετος ἐν 
Κύρου ᾿Αναβάσει. 

Ὧπι:) Λη εδάετῃ ἢΐ, ΄συδπὶ τηδ- 
τηοτανῖς Ηετοάοιαϑ ἱ, 189. εἰ Αττιαπὶ 
Απαθαῇ5, ἀϊραῖας Μαππηοῖὶ Οεορτ. 
ν. Ρ. 46ο. Ἠετοάοιϊυ5 αυἰάξπῃ ἤπι-. 
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Ἕλλησιν ὁ Κύρου καὶ. ᾿Αρταζέρξου νόθος ἀδελφὸς, ἀπὸ 

Σούσων καὶ ᾿Εκβατάνων στρατιὰν πολλὴν ἄγων, ὡς βοη- 
΄ -»Ἥ . 7 , « -“ 7 

ϑήσων βασιλεῖ" καὶ ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ στράτευμω, 
΄ 5 ν « ε Χ 

παρερχομένους εϑ)εώρει τοὺς Ελλήνας, Ὁ δὲ Κλέαρχος 26 
« - ᾽ » Χ 7 57 2 

ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφι- 
’ «“ 5 Α ν "7 ἃ: 7 - 

στωμενγος. Οσον δὲ ων χρονον το ἡγουμένον του στρώ- 

γ᾽ 3 » »" “ ,» ἢ 7 2 ὦ -Ὁ 

τευμῶτος ἐπιστή, τοσουτὸν ἥν ἀνωγκή χρονον δὲ ὅλου τοῦ 
Ν ᾽ 7 7 ν 7 

στρωτεύμωτος γίγνεσθαι τὴν ἐπίστασιν" ὥστε τὸ στρά- 
ψ. Ὁ “πὰ ΄ “ Ὁ: 

τευμῶώ καὶ αὐτὸς τὸς Ἕλλησι δόζωαι πάμπολυ εἶναι, 

Ῥ᾿ οἰκου δὰ ΤΊστιη ροπίαπι ὑτθεπὶ εξ 
αἰ: ἰἴὰ ἴάπηθη, οἱ ᾿ηΐτα σνηάϊς οὔϊα 
Ῥοἤιίαγῃ ἱπιίε! κατα πεοοθῆς πὶ. Ατ- 
τἰδπὰβ Υἱῖ. 7, 11. ἤΠιμ] ΕΓ τοόλιν ἐσὶ 
φοῦ Τίγρητος ὠκισμένην αἰςῖς, Εταῖο- 
ἌΠεηες ϑιγα θο ἷϑ 11. Ρ. 215. δα. 516Ὁ. 
ἀξ Ευρῆταϊε : γενόμενον δὲ τοῦτον ἔγ- 
ψίον ἀεὶ τοῦ Τίγριδος κατὰ τὸ Σεμιρώμι- 
δὸς διατείχισμα καὶ κώμην καλουμένην 
ἾΩσιν διασχόντα ταύτης ὅσον διακοσίους 
σταδίους καὶ ῥυέντα διὰ Βαβυλῶνος ἐκ- 

πίπτειν εἰς τὸν ἹΤερσικὸν κόλστον. Θξ 
ἔεγα τερεῖισ Ἰἰῦτο χὶ. Ρ. ὅδοζ. Θυοά 
Εταϊοῖῃεπεβ Ορὶῃ νοοᾶῖ κώμην, ΠΟῚ 
τοόλιν, Ἰὰ ἱπιρεάϊγε πεπλποτη ἀεῦοῖ 
ἴῃ βεορτγαρῃϊα ταὶ Ῥεγῆοὶ νετγίαϊα Ὠ1, 
ουὐυ5 υτῦεβ ὈδηῈ ὙΠῸ Ϊ1ὰ5 8}}} κώμας 
ἀϊσαης. ϑεὰ Μδῃηθτῖαβ ποῆειν σεο- 
δτΑΡἢ, ν΄. Ρ. 379. δἰίατιι τὰ το πε πὶ ορ- 
Ροία!ε, 48ὰ ἤἥπταὶϊ δγγογεπὶ Βίγα ἢ ἷ5 
οοηνίποετε σοηδῖυβ εἢ. ψεγθα ἱρίᾳ 
ΕἸὰ5 ἀρΡροπδΤ: ἰγ σεν βε αἱ - 
βαπάε, (πρὶ διίγαῦο, δεβηάει Μοὴλ (εν 
ΤΊσνῖς ποιὰ Ἐπράνγαὶ δὲν ἄτη Εἰεοζεη 
Οῥὶς ὠμὰ ἀεν Μαμεν ἀεν ϑεηηγ αηῖς : 
ΕἾ ὀείγασί Πὰν 200 δίαάϊιεη. ϑεὰ δτὰ- 
ΕΓ εὐτγαῖ νἱγ ἀοξὶι8 ἴῃ εο, αυοά 
νεγθα διασχόντα ταύτης ὅσον διακοσίους 

σταδίους ἴτὰ Ἰπτετρτεϊδτοτ, χαδῇ {0τὶ- 
Ρίαπη εἤξι διωσχόντα πταύτη : ἢ 
Πρηϊβοαγτείυσ αἰϊπαπιῖα ΤΊρτι αἷς ΔῸ 
Ἐὰπρῆταῖθ. δεὰ ϑιγαᾶῦο ταύτης ρο- 
Γατ, εἰ Ετατοῖεπηεξ ἀξ απτίατῃ Ορι- 
ἀϊβ. ορρίάϊ, αιοὰ «ὐ Τιβρτῖη. ἤτατη 
νυϊρο αἰσεῦθαῖαγ, Πραπιβοανι. Ρτϑ- 
ἴετεα εχ νεγῦϊβ Εταϊο ΠΕ Π15 [ἀτ|5 ἃΡ- 
Ῥϑγεῖ, πη Γ Γ ΘΕΓΊΪΓΆ ΠῚ] ἀΪ5. ἃ πῖα Γ- 
θεῖα Ορὶπ ἀπέϊατη ἐαΐῆξ : ̓ἰρίταν [ἃ- 
τἰ5. Ἰοηφὸ ἔρατίο αὈεῆδ ρος Ὁ ὑτὺς 
Ορὶ. εἴτα ΠῚ] ἱπιρεάϊτ, ααοπλῖ- 
πὰ5 Εταῖτοβ ες Ορὶη δαηάεπιὶ συ πὰ 

Χεπορθῃοηΐθα ραυΐεπλὰς εξ, Μυ- 
ΓαΠ] ϑετηϊγα πγἀἷβ ἰρίε Μδπηεσσίιις 
σὰπὶ Μεάϊςο πηυτο σοπηρᾶταῖ, εἰ πιὰ 
ΟΟΏΞΤΟΪ. 

τοολλὴν ἄγων] Εἴοη. ἔχων τοολλὴν, 
ΠΊΪΠ 5 Ὀ6Π6. 

ἐσιστήσας) Μαῖρο 5ίερῃ. συπὶ Ρὰ- 
τῇ, εἰ Ετοπ. πος νειθαπη γεξὶς (ἢ ]- 
τὰ νυ]Ἱραίο στήσας, σὰς ἰᾶτηξπ 
{ ποϊοπ ἃ εἢὲξ οριπαδαίατγ Ζειπε. 
566 στήσας Πϊς Ρίαπε Δ] Π ΠῚ {ἘΠ ῖ πὶ 
δεῖ. 

26. εἰς δύο] Μυ]ῖα ἀε ἢ. 1. ἀϊρα ας 
ΒοΓΠΔΠΪΟῸ5 ἱπίεγριεβ ΗΠ  δΙκασῖ, δε 
ταπάετη εὸ ἀδἰ δὶ, αὐ ροὴ εἰς δύο 
1Πῖ[Ε]}Πσαϊ σοὺς λόχους τ δα ἰοσῸ 
ἴϊα νετῖῖτ ; Αἰεαγελ ἐΐείς αἷό ἥνγηπεο ἐπ 
ΕἾ Κοίοημε αϊἱεέ Κοριῤῥαηε πῦεν 
αηη λοολ τιανίοδίγεη. ϑεὰ ἰαπίο 
ςοπϑῖι: ΟΡ ποὴ εγαΐῖ δὰ πε] } 66 }- 
ἀἄδπλ δε] ἃ Χοπορῃοηΐε Πρηϊβοα- 
ἴάτη, πες (ρρ᾽εσηεηῖο δ᾽αθο ᾿Ἰηάϊρες 
οΥαῖϊο ϑτεθοα. Ναπ) ἐχεγοϊτυ ἢ ἴο- 
ἴατη ρΡὲῚ λόχους αἰ τ αϊα πη ἱπσδάετα, 
ποτδηΐϊ ἰδέϊογεβ. Βγενίτεῦγ αὐ ἀϊςδΠ), 
οτάϊπεπη ευπάξεπη ῬΟΪΥΘΡΩῸΒ ἰΪ. 1.9 24. 
αἰζεγιῖϊαβ τὰ Ππαγγαῖ : ᾿Αγησίλαος----ἔσι- 
μηκύνως τὴν φάλαγγα ἦγεν ἐπὶ δύο τά- 
ἕας. 

ἐσσισα!} ϑοτίρίατα Βτοάδει [10]; 
ΤηΔΓΡ. 5ῖέρῃ. Ῥατγ. Ετοπ. ἐσισαήσειε 
Ροιϊεῆ τὰ ρῥτγοθατὶ, αἰ ἰητε] }Πσαῖογ. ὁ 
Κλέαρχος. 

ἦν ἀνάγκη) Μετθυϊη ἦν εχ [ἰδτὸ 
Βτοαδεὶ ᾿πίθγαϊ, φαοα Ῥατγ. Πθ τ ροίς 
ἀνάγκη Ροπιίαπη Παῦεῖ, παρὸ ϑίερῃ. 
ων ἕν Ύ Κ ἢ: 

ἐσίστασιν) Μα]6 1ὰπ|. Ουεὶϊξ, Ἑτοη, 
ἐπίτασιν (οτ]βῖαπιὶ Παδεπῖ, ηυοὰ Α- 
τηδίϑο5 ᾿πιογργείατϊτας εἢ. 

αὑτοῖς τοῖς Ἕλλησι) 1,εδιῖο ἃ [μεοη- 



τοῦ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 
κ' 

47 καὶ τὸν Πέρσην ἐκπεπλήχϑωι ϑεωροῦντω. ᾿Ἐντεῦθεν δὲ 

ἐπορεύθησαν διὼ τῆς Μηδίας στωϑιμοὺς ἐρήμους ἕξ πα- 
ρασάγγας τριώκοντω εἰς τὰς Παρυσάτιδος κώμας, τῆς 

Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. Ταύτως Τισσαφέρνης Κύ- 

ρῳ ἐπεγγελῶν διαρπώσωι τοῖς Ἕλλησιν ἐπέτρεψε, πλὴν 

ἀνδρωπόδων. Ἔνην δὲ σῖτος πολὺς, καὶ πρόβατω, καὶ 

28 ἄλλα χρήματω. ᾿Ἐντεῦϑεν δὲ; ἐπορεύϑησαν στωϑι μοὺς 
5» ΄ ͵ 3, 7 Ἂς; 

ἐρήμους σέντε πωρασαγγῶς εἴκοσι, τὸν Τιγρήτω ποτῶμον 

ἐν ἀριστερο ἔχοντες. Ἔν δὲ τῷ πρώτῳ στωϑιμῷ πέραν 
“» “Ὁ , 5. φὦ Ἵ δ τ ͵ " 

τόυ ποτώμου πόλις ὠκεῖιτο μεγώλη Καὶ εὐδαίμων, ογομύῶ 

Καιναὶ, ἐξ ἧς οἱ βάρβαροι δίηγον ἐπὶ σιχεδίοις διφ 9 ερί- 
Ν Ν 5 

γουίς οὐρτους, τυρους, Οἰγον. 

εἰανίο ῃιεηηογαία αὐτοῖς τοῖς ἐχιϑθοῖς 
811Ί6π8 8Ὁ ος Ἰοοο εἰἶΐξ ντάεταγ : ἕαυ- 
τοῖς εἰς τη Είοη. 

27. Μηδίας) ΑἸ ΠΡ τὶ σαπὶ ῬαιΓ. 
Μηδείας Ὠαθεηϊ. 

κώμας] Ηπο ρετπει ἰοσαβ πη Οἰθῆε 
ἵγαστηθητῖβ ο. 58, ἀναχώρησις Κλεάρχου 
ποῦ Λακεδαιμονίου ἅμα ποῖς σὺν αὐτῷ 
Ἕλλησι τῆς νυκτὸς, καὶ τῶν τῆς 11«- 
ρυσώτιδος τσόλεων μιᾶς κατάληψις, εἶτα 
σπονδωὶ βασιλέως ταρὸς σοὺς Ἕλληνας. 

Ἐπίατη Ὠἰπὸ ἀρραγοῖ, ποίηξῃ τσόλεως 
[ρΡεμ Π ΘΈΤΟ Οα ΠῚ ἃἰετο κωροῶν ἴῃ τα- 
Ῥὰ5 Ρεγῆοὶβ ρεγπιαίατγί. 

ἐπεγγελῶν)] τὰ οὐπ) ϑίερῃδηο 
Οσαεϊῇ, ἐπαγγελῶν ἙἘάά, νεῖί. 

28. τοένσε] Ῥατ. εἰ Εἴοη. σέτσαρας 
Παδεηϊ. 

ἐν ἀρισσερῷ}] Μαΐδα 1106γ Εἴοη. ἐν 
δεξιᾷ Ὠάρεῖ ; ΤΊ στη ἐπὶ πὶ 14πὶ {ἀπῇ - 
εγαῃῖ ἴα ρτα {εξὶ. 25. [1π {ςααεηίθι5 
ἀτιϊσ 5 σοῦ δηΐς σοταμοῦ εχοϊάϊί ἴῃ 
Ζευπίδηδ, 

Καιναὶ)] ϑιερῆδηυς ΒυΖ. ἔστι καὶ 
ποόλις Κάναι τοῦ Τίγρητος πσοταμοῦ. 
Καινὰς εἢϊε Ἰοοιιπὴ, ααἱ Ποάϊα ϑέηπ 
νοοσδίαγ, Δ οἴϊιαπι ΖΔ ὈΔ[Ι πλΙ ΠΟΤῚ 5 
Ὠιαπι. {αἰρισαταγ Μαηηστί, Οεορτ. 
ν. Ρ. 332. αθιταιοηεπὴ νῖτοὸ ἀο- 
ὅϊο [πη] ον πιεηῖο ἤπνι! Ζαᾶθδτι οτας- 

Δ. Ἰηϊεῦ δυραπιδηία ΟΡΙ Πίοη 8. ἔπ88 
Ῥοίαϊς, ἀἰῆατε εχ παιταϊίοης Χεηο- 
Ῥῃοητ5 Ορίπὶ ἃ Οϑηὶβ 34 μαγαίδη- 
Ε15. Οθθῆαβ ἃ Ζαθαῖο βυνίο, ααεηη 
Γγούτῃ εἰ Ζαθαηιϊ στηδ)ογεη εξ 8- 
ἴα, 16 ραταίδηρί5. 8ε4 ἢ Ορίὶξ 1π- 
ἴεγ Ζαῦατπη τηϊπούεσῃ οἰ τηδίογεπη ἢιᾶ 
ἔαϊε, φαετη Πίυτη εἰ αἰῆρηαὶ ἴδθυϊα 
Ηεεοτεοηΐϊδηδ, ΖΑ πὶ ΤηϊΠΟΥ ΠῚ ΠΟΠ 
(τἀηἤπογαης (Οτροοὶ, πδο Οεηΐβς υτῦὶ 
νεγατῃ Πίαπὶ δὰ οί ΖΑὈὶ παϊ που 5 
αἰῆρηαν Μαππηετί. 

σχεδίαις διφϑερίναι:)] [τὰ τηᾶῖρο 
δίερῇ. οὐπὶ ἰἰδτο Βγοάδειὶ, Ῥαγ, Ε- 
ἴοη. ψαΐϊρο ετὰϊ σχεδίως διφϑερῶν, 
Ργὰς. νἱταπὶ σοτίεχὶς Ηατοῃϊηίοη. 
Οοπιραγαῖ Ζεαπα Αὐτγίαπὶ Ρευρ] απ 
ΓΩΔΤΙ5 ΕΥΥ ΓΘ Ρ. 1575. Οἱ πανὶρὶα 
ΕἸ πιο (ταῖεβ Πἀη1) ἀϊσαηίαγ σχες- 
δίαι δερμιάτιναι ἐξ ἀσκῶν. Τιοουβ εἴ ἴῃ 
Ἑάϊοηα ΗἩυάίοηὶ Ρ. 15. Οεηὺβ τὰ- 
τὰ πὶ ποάϊεααε ἰπ ἤπν!5 ΕὰρΏταϊε ες 
ΤΙρτΙ αἤιδίατη ἰησοὶθε Κεϊϊοὶ νοσδηῖ, 
ἀς αὰο οοἰϊεξῖαβ ποτα ἤαῦε5 ἰπ 
(" άμιαμηὶ Ζζεγηηολίεη ϑαραηίμηροη 
ὩμΥ Ενἀλίαεγμηρ ἀδγ ἀειίισοι ϑολγ, 
Ῥαγ σι. ΝΟΣ γ2. 

τυροὺς] [τὰ γυ]ρδίαπη σφυρὸν οχ ΕΪΟῸς 
ΟΟΙΤΕΧΙ. 

Ὄπ νν 



ΤΙΒΕΒ 11. ΟΑΡ, Νν. τοῦ 

ΟΑ Ὗὶ 
“οΣ“ ΕῚ »“ο“ » ν 7] ϑι, 

ΜΕΤᾺ ταύτω ἀφικνοῦντωι ἐπὶ τὸν Ζάβατον ποτωώμοὸν, 

τὸ εὖρος τεττάρων πλέθρων. Καὶ ἐνταῦϑ᾽α ἔμειναν ἡμέ- 

ρας τρέϊς" ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν, Φανερὼ δὲ 
οὐδεμία ἐφαίνετο ἐπιβουλή. Ἔδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ 2 

΄ ΄ 522 ᾽7ὔ »᾿ 

συγγενέσϑαι Τισσαφέρνει, καὶ εἴ πὼς δύναιτο, παῦσαι 
δος « 7 Ν » » ͵7 ΄ 9 Σ ἽΥ 

τὰς ὑποψίας, πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον γενέσθαι" καὶ 
»} “δ » "“ὦὋ΄᾿ ε ͵ ,» "ν 7 

ἔπεμψέ τινω ἐροῦντα, ὅτι συγγενέσθαι αὐτῷ χρήζοι. 
Ν [ἢ τ ΄ ., 

Ὁ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευσεν ἥκειν. Ἐπειδὴ δὲ συνῆλθον, 3 

λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε" ᾿Εγὼ, ὦ Τισσαφέρνη, οἶδω μὲν 

ἡμῶν ὅρκους γεγενημένους, καὶ δεξιὰς δεδομένας, μὴ ἀδὶ- 

κήσειν ἀλλήλους" Φυλαττόμενον δέ σε ὁρῶ ὡς πολεμίους 
«» « -»“ ς« κν» »" 3 7, 

ἡμῶς" καὶ ἥμεις, οὁρωντες ταυτῶώ, ἀντιφυλαττόμεϑω. 
ΓῚ »"» 3, ΕῚ ἊΨ 

Ἐπεὶ δὲ σκοπῶν οὐδὲν δύναμαι οὔτε σὲ αἰσϑέσθωι πει- α 
΄ ξο νν » »“» ΝΙ. 2) ἦν ἵν: .“ 

θωμεένον ἡἥμας κώκως ὅοιειν, ἐγώ τε σαῴως οἶδου, ὅτι 

ἡμέϊς γε οὐδ᾽ ἐπινοοῦμεν οὐδὲν τοιοῦτον, ἔδοξέ μοι εἰς λέ- 

γους σοι ἐλϑέϊν, ὅπως, εἰ δυναίμεθα, ἐξέλοιμεν ἀλλή- 
γΣ 9 7 

λὼν τὴν ὡπιστίων. 

1, ἀφικνοῦνται] [τὰ Ῥατ, εἰ Εἴοη. 
Ῥιοθαητῖα ετἰατὶ Ρογίοηο. ψαϊξο εταί 
ἀφίκοντο. 

Ζάβατον)] Ῥατῖί. Ζάπαταν. Τηΐγα 
111. 3.0 6, εταῖ Ζάτην, ἴῃ Τ6ομ0]. εἴ 
γγεϊῆας Ζάϑην, [ἐ Ηυτομὶ πίο πα πὶ 
{εσαῖα5 Ζευπηα Ζάώβωτον ἀξάϊτ, πεῖ 
εὐπάξτηῃ οὐδ αὐτόθι αᾳας ρυῖαῦαῖ. Βο- 
οΠατῖα5 ἴῃ Οεοργ. ϑδστα ἵν. 19. εἴ 
οὰπὶ εο ΜΙΟδ6]}5 ἴῃ ϑρι οι! ορ. σεορτ. 
Ρ-. 243. Παῖαϊῖ, σαπάεπὶ εἢξ ἢν] ΠΊ, 
4] Οτϑοοῖβ Λύκος δυάϊαί, πογηΐπα 80.- 
τίᾶσο εἰ ἩΌταϊσο σοπνεηϊεηῖθ. Εμη- 
ἄετὰ εἰἰα πὶ οατὰ Ατητϊδηὶ 12ἐαὐα νεὶ 
Πίανα ΧΧΙΪ. 6. αςϊὶ Βοοπατίαβ, Ὠο- 
ἀϊε Ζαὺὸ νοσαϊὰπΊ, δ8εά Μαῃηῃοτί. 
Οεορτ. ν. ἢ. 434. ἴεηᾳ. ἀοσεῖ, Τγ- 
οσατῇ εἴ σάργαϊῃ, αἱ ἀϊσαπίαγ ἃ [οτὶ- 
Ρίοτι θα 5 τεῦαπὶ ΑἸδχαπάτὶ, εξ ἢὰ- 
γ| ΠῈ ΘΙ ΪΠ. ΠῚ; ηΠαἱ Ὠοάϊεαᾳυς πο- 

Καὶ γῶρ οἶδω ἥδὴ ἀνθρώπους τοὺς ς 

τγδη νεϊαπατα Ζαὖ [ετναΐ, τη) οτῖς εἴ 
ταϊ ποῦ πογγηθ ἀϊπιπέϊαβ. Μα]ο- 
τε τδηϊαπὶ ποπηϊηαΐ ἢ. 1. Χεπο- 
Ρἤοηῃ. 

2. χρήζοι] Ετοη. 106. δέοισο Ὠδθεῖ. 
Οταιοπεπι ΟἸδδσοῆὶ δααεπίεστῃ Ατὶ- 
Πἀε5 τοΠ|. 11. Ρ. 517. Ἰυἀϊσαΐξ εἴ ἰΔ- 
ἀκαι. 

3. δεδομένας] ΑἸάϊπα, πε]. διδομοέ- 
νῶς. ϑεφαδηβ κακῶς σποιεῖν ὕὑτοὸ νΪ- 
Βαῖο πκακοσοιεῖν τοί] ΕΧ ΤηᾶΓρὶ Πα 
Βίερῃ. Ῥατγ, Εἴοπη, αυδηαθατη κακο- 
ποιεῖν τὴν βασιλέως χώραν εἰ Μεηηο- 
γα. 111. 5»ς 26. ϑε( οἵ 101] καχῶς στι- 
εἶν νετατῃ ραίο. Οοηία ἰπ (ἕσοη. 
||. χα. εἰ διδασκομένη ὑπὸ ποῦ ἀνδρὸς 
τἀγαϑὰ κακοσοιεῖ ἡ γυνὴ νετΆτη ΠρηΪ- 
βιοδίοπαηι νεγθα πὶ Παῦετε νἹάείατ. 

4. οὔτε σὲ] Ταπιῖπα σατπὶ ας], σὲ 
Ομῆι, εἴ ἀςσίηοερ λόγους σον ἀςαϊῖ, 



τοῦ ΕΧΡΕΙ ΤΟΙ ΟΝ 

᾿ ΑΚ οὰ ρ». Ἂς Ν 5 ε Ζ δ τ 
μὲν εκ διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ εξ ὑποψίας, οἱ φοβηϑέν- 

᾽ 7 Ζ Ψ Ν -“ τ ΆΑ 

τες ὠὡλλήλους, φϑάσω: βουλόμενοι σριν σωϑ εἰν, ἐσ οιή- 
δα Ἂς ᾿Ν 5, ζῇ Ὑ, “ 

σῶν ὥνηκεστῶ κωμῶν τοὺς οὐτε μελλοντῶς οὔτε βουλομέ- 
-“ » δ ὅς δε δ 3 7 

ὄνους τοιοῦτον οὐδέν. Τὰς οὖν τοιαύτως ὡὙνωμοσύνως γο- 
ἰὲ ᾽ ἊΝ 7 4΄ Ν 

μίῶων συνουσίωις μάώλιστω ἂν παύεσϑωι, ἥκω, καὶ 
διδὰ Ἅ ς δ, δέ 3 3 ὦ 3 “ 

ἐϑωσκεῖν σε βούλομαι, ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ ὁρσωὼς ἀπίστεις. 
ἦν ᾿ ᾿ς 7) ς »" ε δια 

7 ΤΙρωτον μὲν γῶρ καὶ μέγιστον, οἱ Θεῶν ορκοι ἡμῶς κω- 
΄ “ 5 Ζ «“ Ν ᾽ 7ὔ 

λυουσι πολεμίους εἰνω! ὠὡλλήλοις᾽ οστιίς δὲ τούτων σύνοι-- 
ς«. Ν ον -“᾿ » ἣΝ ᾿, ᾽ Ὁ ἔν, ἢ 

δὲν φυτίυ τὐωρημελήκως, τοῦτον εἐγω οὐποὸτ ὧν εὐδαιμο- 
Ψ Η Ν δὰ 5 Χ 3 ἘΡ ἕω" 5... εἰἶς 

γίσώιμι. Τὸν γῶρ Θεῶν πόλεμον οὐκ οἶδ οὔτ᾽ ἀπὸ 
᾽ δὶ Ψ “7 ε Μ) ν᾿ ΕῚ 7 ) » 

σοίου ὧν τώχρυς οὐτε ποι ὧν τίς φεύγων ὥστοζυγοι, οὐτ 
5 "“» δὴ -" 3 ) 2 7 δ ᾽ 5 Ἂς 

εἰς δοίον ὧν σκοτος ἀποδραίη, ου οῶως ὧν εἰς ἐχῦύθον 

χωρίον ἀποσταίη. ΤΠάντὴ γὰρ. πάντω, τοῖς Θεοῖς ὕποχω, 

ὁ Καὶ πωντωχὴ πάντων ἴσον οἱ 9 εοὶ κρατοῦσι. ἹΠΕρὶ μὲν 

δὴ τῶν ϑεῶν τε καὶ τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω, ταρ᾽ εἷς 

ἡμεῖς τὴν φιλίων συνθέμενοι κατεθέμεθϑω" τῶν δὲ ἀν- 

“)οωπίνων σε ἔγωγε ἐν τῷ τπαρόντι νομίζω μέγιστον ἡμῖν 

ρείνωι ἀγωθόν. Σὺν μὲν γάρ σοι σᾶσω μὲν ἡμῖν ὁδὲς 

εὔπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς διωβατὸς, τῶν δὲ ἐπιτηδείων 

οὐκ ὠπορίω" ἄνευ δέ σου πᾶσω μὲν ἡ ὁδὸς διὼ σκότους, 

(οὐδὲν γὰρ αὐτῆς ἐπιστώμεϑ.) τᾶς δὲ ποτωμὸς δύσπο- 

ρος, πῶς δὲ, ὀχλος φοβερός" φοβερώτατον δὲ ἐρημία" 

, 8. τοὺς δὲ καὶ] Εχ Ουεῇ. καὶ δά[οἱ-ὀ ΜΊΠΙ εἰίατη Ἰἰοοὶ πιεπτῖο πεοοῆατία 
νὶς Ζειης. ᾿ 

6. ἄν τταύεσϑαι} ΑΥηΔ] 4] ἴῃ Απὶπὶ- 
δάν. Ρ. 176. νδῆηδτ Ορίηϊοπεπι ἄν 
Ἰοσατη. Ὠἰϊς εὔξβ περδηῖ5 εἴ ἀνωπαύε- 
σθαι ΟΟΥΓΙΡΘΏΓ5. ταέϊθ ἱπυρτοθαν!ῖ 
Ζευηε. Ξ 
7. ἡμᾶς κωλύουσι] ϑιοῦερα5, αὶ Ὦ. 

Ἰ, ΘΚ σοΡΙΡ ἴῃ, . βοττα, "Ὁ. ἃ σε ρθΘΣ 
κωλ. ἡμᾶς---οὔσοτ᾽ ἀν ἐγώ. 

οἷδω οὔτ᾽ ἀπὸ σοίου)] Μαῖροὸ ϑδιερῇ. 
. σὰπη Εἴοπ, οἶδα ὑφ᾽ ὁποίου. Ῥατῖί, 
Ειοη. ἄν τάχους, οὔτε ὅσιοι ἄν τις φεύ- 
γων ἀποφεύγοι, οὔτε εἰς τοῖον σκότος, 

νἱἀεθαῖαγ Πῖς, αὐ ἴῃ ἀσοῦαβ ἰεααδη- 
Εἰ 5. πηθτη Ὀτ5. φυᾶγα νευδᾶ οὔτε ὅσ'θ 
ἄν νυΐσο, οταϊῆα δά)πηχὶ. σὸς να]θῸ 
ετὰϊ ροίξ φεύγων οΟἸ]οσαΓα ΠῚ. 

εἰς ποῖον ἄν] ϑιοῦεθαβ οὔσε εἰς ὅσοῖον 
ἄν σκότος ἀποδύῃ, οὔσε δπως---ὐχυρόν. 

166πὰ ἀείηοερβ τυώντη τσάντων ἴσον Ὠδ- 
Ῥεῖ. 

8. τοαρ᾽ οἷ:] Τὴ Ἰοσὰπι νυ ]ρδὶ τσαρ᾽ 
οὗς Μυτεῖῖ οοπ]οέϊαταπι τεοερὶς ῥτὶ- 
τη 5 Ζειῃε. 

9. τᾶῶσα μὲν ἡμῖν) Ἐχ τηδγβίης 
ϑίερῇ, ΡαηΠ, Ετοη. μὲν ᾿ητετίεγαϊ, 



ΤΙΡΕΒ 11. ΟΑΡ, Γ. τοῦ 
ἶ Ἁ Ν -“ 9 2 ͵7 9 Ἃ ἧς ἈΝ 

μέστη γῶρ σολλης ὠπορίως ἐστίν. Ἐἰ δὲ δὴ καὶ μῶώπτιο 
τῳ ἈΝ "7 ΑΥ ΩΝ Ν ΕῚ μ΄ 

γέντες σὲ κατωκτείνωιμεν, ὥλλο τι ἄν, ἡ, τὸν εὐεργέτην 
͵7 Ἢ Ε΄ ὡ ΄ ᾿} ὃ 

κατωκτείναντες, πρὸς βασιλέω τὸν μέγιστον ἔφεόρον 
3 «“ Χ Ν .«“ ᾽ Ε Ν 

ἀγωνιζοίμεϑα ; Ὅσων δὲ δὴ καὶ ὁΐων ἐλπίδων ἐμαυτὸν 
΄ »"᾿" 

σέ τι ποιέϊν, 
Ἀ 7 3 Ὰ, ᾽ 7, 
ἄν στερήσωιμι, εἴ κακὸν επιχειρήσωιμι 

΄ο“᾽ ΄ 

ταῦυτῶ λέξω. Ἐγὼ “γὰρ Κῦρον ἐπεϑύμησά μοι Φίλον 11 

μην νομίζων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶνωι εὖ ποιεῖν, 

ὃν ἂν βούλοιτο. Σὲ δὲ νὺν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύνωμιν καὶ 
“ 5) ἊΝ »“" Ε Ν Ἂὦ Ν Χ 

χώρων ἔχοντω, καὶ τὴν σεωυτοῦ ὠρχῆν σώζοντω, τὴν δὲ 
΄ 7 τ “» 3 χὰ Ν ᾽ 

βασιλέως δύνωμιν, ἡ Κυρος πολεμίῳ εχρήτο, σοὶ τούτην 
; 7 Χ Ψ 7 ἐ “ 

Τούτων δὲ τοιούτων οντῶν, τίς οὕτω2 
ἋἝ 

᾿Αλλὼ 
Ν ὅι ὧδ ἴω Ῥ ο»-“ο᾿ 3 κὰ 2) ᾽ 4 ψ, 

μῆὴν, (ερῶ γὼρ καὶ ταῦτα, εξ ὧν ἔχω ἐλπίδας, κωΐ σε 

7 εἴ 
συύμμωώχον οὑσαν. 

2 -“ 3 7 9) 

μωίΐνετωι, ὅστις οὐ σοὶ βούλεται φίλος εἰναι; 

βουλήσεσϑωι φίλον ἡμῖν εἶναι") οἶδα μὲν γὼρ ὑμῖν Μυ- --- Φ 
ἊΝ δ ἢ 4 δ 3 ᾿Α ἈΝ Ν φν Ζ 

σους λυπήρους οντῶς, οὺς ἐλπίζω ὧν σὺν τὴ τῦωρουση δυ- 
΄ ἃς .- »ν λοις ε Ν Ν ΄ 

γώμνει τὠπεινους ὑμῖν παρῶώσχειν οἶδω δὲ καὶ Πεισίδας" 
3 Υ Ν 57 3 ἃς » ἘΠ Ἁἃ 4 

οκούω δὲ καὶ ἄλλω ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶνωι, ἃ οἴμοι 

Αἰ- 
7 Χ ““ 7 δ" -“- ᾿ὰ 

γυπτίους δὲ, οἷς μώλιστω υὑμῶς νυν γιγνώσκω τεϑυμω- 

δ ὍΝ 32 “ 3 ΔΑΝ ἰς ζῃ " 

ὧν τυαῦσωι ἐνοχλοῦντω ἀεὶ τῇ ὑμετέρον εὐδαιμονίω. 

Ψ» 5 ΠΛΈΩ Α͂ 7, μένους, οὐχ, ὁρῶ, ποίον δυνάμει συμμώχῳ χρησάμενοι 
3 ὃς 

Αλλώ 14 
μ ὩΣ 5} -»“- τα » ἴω Ἂ᾿ 2 λ 7] ,] 7) 

μὴν ἔν γε τὸςς πέριξ οἰκοῦσι σὺ, εἰ μὲν (βούλοιό τῳ Φίλος 

» Δ Ψ »“Ὕ »-“-: Ἂ 2 Ν ὕ, Ά 

μβῶλλον ὧν κολάσεσϑε τῆς γυν σὺν ἐμοὶ ουσής. 

τὶ « “π δι 5, 3 »»} Ν 7 ε 

εἰγο!, ὡς μεγίστος ὧν εἰῆς᾽ εἰ δέ τις σὲ λυποιήῆ, ὡς 

ἀπορίας} Ἑτοη. ἀπειρίας ὨὈεῖ. 
το. Εἰ δὲ δλ] Εάά. γνεῖῖ. (σας. Ε- 

ἴοη. δὴ ογϊτταηῖ. 
ἔφεδρον) Ματρὸ ϑιερῃ. Ῥατ, Ετοη, 

ἔφορον Παῦοηῖ, ΡΟ} 5, 
12. ᾿Αλλὰ μῆν, (φῶ γὰρ) Νιῆ σὰπὶ 

Τεοποϊανίο ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γε καὶ [οτὶ- 
Ρίεγιβ, ρᾶγεηιῃείεος ἤρπᾶ δαάεηάᾶ 
εταηῖ, αυοά ἔεοϊ πιὰ. ργεοθαηῖς Μ εἰ- 
{ΚΊο, 4] σοτηρᾶτγαῖ Ἰοσὰ πῃ [ἰϊ. 2») 11. 

13. ἐλπίζω] Μαῖρὸ ϑιερῇ. Ραγ, 
Ετοη. νοκίζω. 

κολάσεσϑε) (αἤαϊϊο κολάσησθε εαϊ- 
ἀϊτ, φαοὰ πταϊδίαπι ἴῃ πκολάσητε δηα]- 
ἀοὴ ργορο. Ρτορίεγ δἀἀϊίαπι ἄν νὰ]- 
Βαῖα [οτὶρίογα [εττὶ πῃ ροίεῆ. )ὲ 
Ζε σνρεὼοτγαπι ἀεΐεξιοηςα νἀ Ὠϊοάοτσὶ 
Σινὰ θη. 

τῆς---οὔσης  [η!Ο]Ε 5 ὟΝ ΕἰΠΚιο νὶάε- 
ἴὰγ αἀἰξίυπη ρτὸ ἢ τῆτττοῦσῃ 5; οοτρᾶ- 
Γαῖ ταγηξὴ ἰοΟ ΤΠ. Ογτορ. ΧᾺ}4...2;.}2. 
φσαῦτα τῷ βασιλεύοντι ἀνάγκη σου μᾶλ- 

λον συμιπταρομαρτε εἶν. )ΌΪ εἴ ρτὸ μᾶλ- 
λον ἤ σοί, 
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δὶ 7 3 ᾽’ 9 δι Ὁ ς Γ, «“ 2 

ἐσποτής ἀνωστρεῷοιο, ἔχων ἡμῶς υπήρετας, ὁ, σοι οὐκ 
δ “ Ἔ᾿΄«“ν ᾿ ς »᾿ 3 ἮΣ ἊΨ 

ὧν του μισϑοῦ ἐνεκῶ μόνον υπήηρετοιμεν, ἀλλὼ καὶ τῆς 
7 ἃ ΄ φν: »“" ἊΝ χάριτος, ἣν σωθέντες ὑπὸ σοῦ σοὶ ὧν ἔχοιμεν δικαίως. 

3 τ λ »“ 7 ε ᾿ « “Μ 

15 Ἐμοὶ μὲν ταῦτω πάντω ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκέ ϑαυμω- 
᾽ν Φ Ἂς ΡΝ »"“ ε “ δὴ 3 Ψ 

στὸν εἶνωι, τὸ σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν, ὥστε καὶ ἡδέστ᾽ ἂν ἀκού- 
“4 ϑ «“ ᾿ς ἕᾷ “ " 

σώϊμι τοὔνομ, τίς ἐστιν οὕτω δεινὸς λέγειν, ὥστε σὲ 
ο -" ς ϊ« -Ὁ ᾽ Ψ ῳ, 

πείσῶι λέγων, ὡς ἡμεῖς σοι εἐπιβουλεύομεν. Κλέαρ- 
Χ 5 Ὁ “" ἐχ Ὁ βις 3 

χος μὲν οὖν τοσαῦτω εἶπε Τισσωφέρνης δὲ ὧδε ἀπή- 
ν 

μείφϑη" 
Ψ ) ὯΡ Ψ» 7 7 

᾿Αλλ᾽ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέωρχε, ἀκούων σου φρονίμους 
2 » Ἂς 32 » 

λόγους" ταυτῷ γῶρ γιγνώσκων, εἰ τι ἐμοὶ κακὸν βου- 
7, - 7 »ο“- ἐπε ΄ “- λεύοις, ἅμω ὧν μοι δοκέϊς καὶ σεωυτῷ κωκόνους εἶναι. 

δ ! -“ »ρ  κ -“ » 
Ὡς δὲ ὧν μώϑης, ὅτι οὐδ᾽ ἂν ὑμέϊς δικωίως οὔτε βωσι- 

-“ 59 9 Ν 5 Γι ΟῚ ΤῊΝ, Σ Ν, Ω »" 

Ἰσλει οὐτ ἐμοὶ ὠπιστοίητε, ἀντώκουσον. Ἐπ γὰρ υὑμῶς 
Ξ Ψ΄' 3 - 7 ἤ “ ε , 

ἐβουλόμεθα ἀπολέσαι, πότερ σόι δοκοῦμεν ἱππέων 
7 9 »“, ἈΝ »““" ἈΝ τἀ ΕἸ τ « »" Ὶ 

πλήθους ὥπορειν, ἡ πεζῶν, ήῆ ὁπλίσεως, εν ἡ ὑμᾶς μεν 
, ς ᾿ ν ὝΠΑΡ ͵ δὲ -" δὰ (γδ' 

βλάπτειν ἱκανοὶ εἴημεν ὧν, ἀντιπάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυ-- 
9 ἢ » « » 7 ᾽ 

18γὸς ; Αλλῶὼ χωρίων ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτίθεσθαι ἀπο- 
»-"ὦν 27 -“ 3 » Ν ες ἘΣ Άα δ, 

θέιν ὧν σοι δοκοῦμεν ; Οὐ τοσαυτῶ μεν πεδία ἡμῖν Φί- 
5", ΄ς ,Ὁ 7 »“» νι» 

λίον οντῶ συν πόλλῳ πόνῳ διωπορεύεσιϑε, τοσαύτω δὲ οθή 
ς: »ν ς » »ῃῃ, ΄ «Ἁ δ΄. ιΑν 9 »" 

ὑμῖν ὁρῶτε οντῶ πορευτεῶ, ὦ ἥμιν ἔξεστι προκατωλαβοὺ- 
57 δ Νὰ ων “᾿ Ζ΄ ᾿ » 

σιν ὥπορω ὑμῖν πωρέχειν ; τοσουτοι δὲ εἰσι ποτωμοὶ, εφ᾽ 

14. οἵ σφι} Ἐτοπ, οὐπὶ απ] ηᾶ ὅσοι 
ὮδΌεῖ. 

15. ὥστε σὲ τσεῖσαι] Ῥτοπογήξη σὲ 
εχ ἰἰρτο Βτοάςο εἰ Ῥαγιῖ. δα] ηχὶ. 

ἐσιβουλεύομεν] Ηος εχ Εάά. νεῖ. 
εἰ συεῖῖ, ῥγὸ νυ]ραίο ἐσιβουλεύοιμεν 
τοπίτα!, 

ι6. ἄν μοι δοκεῖ: Ἀεξϊε γαϊσαίατη 
δοκῇς σοτηξὶ Ἰαθης Ῥοτγίοη : ἰάεπι νὶ- 
τα πὶ ἰπ Ῥ]αῖοηῖβ ἘδραθΪ. ἵν. Ρ. 422. 

. Β, 430. Α. εἴ ἴῃ Οσογρία Ρ. 514. [Ὁ- 
ἄα], Μίηπας ἀρίαπὶ Ὑ ει Κιὶ δὸ- 
κοιῆς.- 

μάϑης]}. [τὰ οὐπὶ Απγαίροο ϑίερῃα- 
5, μάϑητε Βαά, γεῖζ, σπεῖξ, 

ἀσισσοίησε) ἩςΟΙ͂ΟΩΙ σοπ)εέξϊα - 
Τάτη, 4υὰτῃ τοτρίατα Ῥατγ. ἄπιστοι 
ἦσε τγηᾶτα ν᾽ ἀείατ, τεσεριῖ Ζεὰπε ἴῃ 
Ἰοοὰ πη νυ σαι ἀποσταίησε. Ματεῖαβ 
ἀσιστέοισε (οτὶ ὈΪ νο] υἱέ, 

17. ἱππέων] Εἴοη. ἵσπσων. 1Ἰάεπὶ 
σατη Ρατιΐ, [ες 5. εἴημεν ἄν ἀεάϊϊ, 
Ὁ νυ]ραθαίαγ ἄν ἤμεεν, : 

18. ἡμῖν φίλια ὄντα} Ῥατῆ, ὥ ὑμεῖς 
φίλια ᾿ᾶῦει ; ΝΥ εἰκίαπα ὑμῖν. 

ὁρᾶτε] [τὰ Ῥατί, Ετοα. Οσαεϊῇ, Ὑὰ]- 
ξαῖαπι ὁρᾶται σοτγεχὶς Ματγεῖαβ. 

ἐφ᾽ ὧν] ἀϊτα Ῥατ, Ετοη. ψαϊρο εἰ 
ἐξ ὧν, Ὁἱ ἱπιε!]Π! ρεημάα5 οταῖ ἐρτοθ.. 
ς βαπιχϊπιθυ. 

δον, ον ἀνὰ" νυν), να, “.0.᾽ 

ὦ ἄρτων ἑᾳ 

ὧν τ ΟΥ «ὦ. «ὐπὸ 



ΤΙΒΕᾺΝ 11.  ΘΑΡ Υ. 1τὶ 

ὧν ἔξεστιν ἡμῶν ταμιεύεσϑαι, ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλοΐ- 
μεθα μάχεσϑαι; Ἑἰσὶ δὶ αὐτῶν, οὺὃς οὐδ᾽ ὧν παντώ- 
πάσι διωβαίητε, εἰ μὴ ἡμέϊις ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. ΕΠ1Ὸ 

δὲ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττώμεϑω, ἀλλῶὼ τό γε τὺρ τοῦ καρ- 
“»“ ἈΠ ὃ 3 ἂ- ε »“ γι 5. ΤΣ “ 

σου Χρειττον ἐστιν" ον ἤμεις δυναίμεθ᾽ ῶν κωτωκωῦυσαοαν- 

Ἢ Ὁ Ὗν ἡ .ς -“ "δ᾽ ᾽ ͵ 3 9. Ν 
τες λιμὸν υμῖιν ἀντιτάξαι, ω υμεῖις, οὐδ εἰ πᾶνυ ὥγῶώνσοι 

εἴητε, μάχεσθαι ἂν δύναισθε. 
»Ὕ Ψ δ 3) 

Πως οὖν ὧν, ἔχοντες 20 
᾽ ᾿ Ν Ἂν »" ': 7 

τοσουτοὺς σορους Ζρος Το υμιιν πολεμεῖν, Ἄωι τουτῶν μή- 

΄ δι 5 5 7 Λ " δ 

δένω ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτω ἐκ τούτων πάντων τοῦτον ὧν 
Ν Ψ, 9 » ὰ ἢ, Ὰ Ν »" 5 Ν 

τὸν τρόπον ἐξελοίμεθω, ὃς μόνος μὲν πρὸς “εῶν ἀσεβὴς, 
ν᾿ Χ Ἂς 5 Ι 5 ᾿ ͵ὔ Ν᾿ ΠΑ 7 

μόνος δὲ πρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός ; Παντάπασι δὲ ἀπό-“ι 
3 3 7] ψον, 3 Ψ 7 

ρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων καὶ ἀνάγκη ἐχομένων, καὶ τού- 

τῶν πονηρῶν, τινες ἐθέλουσι δὲ ἐπιορκίας τε πρὸς ηᾳ- 
ἯΝ "Ὁ ΄, Ν 5 7 7) ᾽ 
ους, κωὶ ὠὡπίιστιὼῶς πρὸς ἀνϑρώπους, πρόώττειν τι. Οὐχ, 

.- « -»-» ἣν »» ΕΩ ᾽ 3) 3 7 

οὕτως ἡμεῖς, ὦ Κλέαρχε, οὔτε ἡλίϑιοι, οὔτε ὠλόγιστοι 
» ΄ 

ἐσμεν. 
Ἶ Ν « “, » ὡς 9 ᾽» » 

᾿Αλλὼ τί δὴ, ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι, οὐκ ἐπὶ 29 
ἘΦ Ρ» ὌΠ" “) ἘΝ 5 ἫΝ “, 

τοῦτο ἤλθομεν ; ἘΠ ἴσϑι, ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου αἰτιος, 

ὁπόσοις---- μάχεσθαι.) Ζευης ΡοΙ͂ βου- 
λοίμκεϑδα φΡοπθηάαπ) σοπΊπλᾶ, εἴ δά 
μάχεσθαι ὥστε ἸΠτε] Πρ πάπα πὶ σεηίεῖ, 
ἀεσερία5. {οἰϊϊοεῖ Ἰοσο ὕγτγορ. ||. 3. 
417. αυετὴ δρροίαϊς ἩπιοὨϊηίοη : σα- 
ραδόντες ἑαυτοὺς ἡμῖν ταμιεύεσθαι, ὡσϑ᾽, 
ὁπόσοις ἄν βουλώμεϑα αὐτῶν, μάχε- 

σαι, Ἰἴεγαπιλ ἵν. 1, 18, τυαρέσχιν 
ἡμῖν ταμιεύεσθαι, ὥστε, ὁπόσοις ἐβουλό- 
μεϑα αὐτῶν, μάχεσθαι. Ιῃ Ηἰρρατ- 
ἙΠίοο νἱϊ. «1. ες πηλοῦ : καὶ ἐν δια- 
βάσεσί γέ ἐστι-τ-- σαμιεύσασϑαι, ὥστε, 
ὁπόσοις ἄν βούληται τῶν τοολερίων, ἔσι- 
τίϑεσψαι. Οοπίτα ΤὨπον ἀἸά65 νἱ. 18. 
ἃὉ εοἄδτῃ Παιοἰ Όπο οοπηρᾶτγαςαξ : 
οὖκ ἔστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι, ἐς ὅσον βου- 
λόμεϑα ἄρχειν. 

19. τό γε πῦρ) Ἐϊοῃ. τό γς τὸ σῦρ 
Παδεῖ. 

ἄν δύναισθε] ΨΝαυϊρσαῖίαπι δύνησθε νἱὶ- 
τιοία πὶ εξ πποπαϊς Ῥοτγίοη : ἰἀθπὶ 
τηεηάπτῃ Ἰηΐγα ν. 6, 9. Γατ 1. 

20. τυρὸς “ϑεῶν----στρὸς ἀνϑιρώστων] τ: 

ἀϊοσεηάᾷ δὰ ν. 7, 12, 
2ι. Παντάπασι) Μυϊραίαπη ἤᾶης 

φΙβΙπξιοπεπι πηαῖαν!ῖ, εἰ μᾶπο ἴε- 

δξιοηετα οὐπὶ δηϊεσδάδηςε σοπίϊπαᾶ- 
νῖῦ ὙΥ εῖΚε, σοτατηαῖα ροῆίο μοί αἰ- 
σχοός. Αἴ: ““ ἢ πονὰ ἱπάε [ξαπογεῖατ 
Ρεγίοάιβ, ρτὸ δὲ Ἰοηρε ϑτανίογεβ δά 
ἀἰενεταημάσ πὰ ρᾶτίϊουϊθ ροῆτο εἰ- 
(εηΐ, ν. ο. ἀλλὰ γάρ. Ἰθεϊπάς σοη- 
ψεηϊαπίεγ ἴῃ ἔπεα αἀϊσειξίαγ τοσνηροὶ εἴ 
ἀσεβεῖς, ποη ἡλίϑμοι δι ἀλόγισαοι : 48 
ποτηϊηᾶ οἴεπάπηϊ, οπηΐᾷ ΟἿ ΠῚ ΡΤ]- 
τηᾶτία Γεπίεητὶα πῶς οὖν ἄν---ἰξελοίμε- 
3. ἴῃ ὑπᾶτη ρεγοαατῃ Ἰππηέϊζα εἶδ. 
Γοπρίοτγα ορὰβ εἴδει οταῖοηα αὐ ἤπ- 
ΒαΪα ΟρΡΙ ΠΟ ἶ5 ἴρεοῖα νετὶ ἃ’! αᾷ πῸὸπ 
ἀδβιταῖςο γα! ]εηἀα.Ὁ ΜΙΠῚ νυ]ρᾶϊα 
ἀϊπιηξεῖο ἀπῖοα ρ]αςοεῖ. 

22. «ί δὴ] τὰ οὐπὶ συεῖξ, ῬατγιΓ, 
Ετοπ. τί δεῖ εταῖ δηῖς ΝΥ εϊπυπ, αὰὶ 
ΘτΟΡΏΔηΙὶ οοπ͵]δέϊαγαπιὶ τεσεριῖ. )ε- 
Ἰποερβ ἡμᾶς ρτὸ ὑμᾶς πάρεηῖ Εάα. 
νεῖῖ, σὰπὶ (σπε!ξ, 

ἐσὶ τοῦτο) ἴἴὰ σὰπῇ ΠΟϊΟΙ οηΟ 
Ζειαπε. υϊραῖαπιὶ τούτῳ οοττγοχίξ 
ΘΙΈρΏδᾶπαβ, σοη͵εεδϊατατη διτηδηίς Ῥὰ- 
τι, Ότο. 

Εὖ ἴσθι Ὑγεϊκῖο δος ογαῖϊοπὶβ 
Ρᾶϊς πιϊπὺς Ρίᾷοεῖ : ποπεῆίογεηνι 
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- - {͵ ᾿ ο ἃς ΓΥ Ν ὩΣ “«Ψ 
τοῦ τοῖς Ἑλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ ὦ Κυροξ᾽ 

ΜΛ 
ὠνέβη ξενικῷ διὼ μισθοδοσίαν πιστεύων, τούτῳ ἐμὲ 

23 καταβήναι δ εὐεργεσίας ἰσχυρόν. Ὅσα δὲ μοι ὑμεῖς 
΄ ΕΠ Ν Ν Ν᾿. ΠΝ “᾿ Ν Ν ἢ 

χρήσιμοι ἔσεσθε, τον μεν Κῶν σὺ εἰσες, Τὸ δὲ μέγιστον 

ἐγὼ οἶδα" τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφωλῇ τιώραν βασιλέι 

μόνῳ ἔξεστιν ὀρϑὴν ἔχειν, τὴν δι᾽ ἐπὶ τῇ καρδίω ἴσως ὧν 
Ἤτον, δε δ ἣν ον ᾽ τὴ. 5) 
μων πωρόντων καὶ ἑτερος εὐπετῶς ἔχοι. 

ἡμᾷ 3 Ν 3) »"» 7 - Ἂ 

Ταῦτω εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληϑη λέγειν" καὶ 
εἶ ΕἾ “ ") .«“ 7 .“.ν 3 Ζ 

εἰπεν᾽ Οὐυκουν, εῷη, οἰτινες, τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν 
« ͵Ζ “ ͵ -“ 

ὑπαρχόντων, πείρωντῶι διαβάλλοντες πολεμίους ποίησαι 
φ “ΑἹ »ζ ΔΎ Δ, ἘΠ 9“ “Ὁ δι Ν Χ Μ 

φήμας, ἀξιοί εἰσι τὼ ἐσχατω πωώϑεῖν ; Καὶ ἐγὼ μέν, ἔφη 
«ε ν » 7 ὧ ε «ες 

ὁ Τισσαφέρνης, εἰ βούλεσϑέ μοι οἱ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ 
2 “.5 - 5 -“ ΄ Ἂς ᾽ Χ ἵῳ 

λοχαγοὶ ἐν τῷ ἐμφανέϊ ἐλϑεῖν, λέζω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέ- 
« ἤν. 4.5 ᾿ Ὧν ν Ν "“" »ς 3 Ἢ 

οντῶώς, ὡς σὺ επιβουλεύεις ἐμοί τε κωὶ τῇ σὺν ἐμοὶ 
ΑΨ ᾿ν 3) « ψ' 327 Υ 

Οστρατίον. Ἔγῶω δ; εῷη ὁ Κλεωρχος, ὥξω σαντῶς" 
Ἂς Ν ΑΝ ͵ . . ὃ 7 5 7 

καὶ σοι αὖ εγώ δηλώσω, ὅ9:εν εγὼ σπεέρὶ σοὺ ὠὡκουω. 

ΕΠ ΠῚ σαι) 18ΠῈ Πρηϊ δοαῆϊδ, ηποά 
πο ϊεὶ εἢδ πρὸς Θεῶν ἀσεβὴς, εἴ ΠῚ 
μαξϊεηυαβ τορυρηδγα. 0] σε πθο 
τεΐετεπάα ραΐο δά τπινεγίατη ΤιΠᾶ- 
Ῥἤεγηΐἷβ σοΠ ἢ] πὶ Οτοοοβ τεάεξα ηΐεβ 
Γετναπάϊ, ησυοὰ ἢδτπὶ ΡΟ ραρηδπι 
σερξ ντάετὶ να]ῖ, απιεφαδτη σπονδαὶ 
7ατε] αταπάο ξα! ἤξης γπχαῖς. " 

σοῦ τοῖς] Ῥατιῖ, Εἴοῃ. στὸ σοῖς Π8- 
θεῆς. Τρεϊηοερβ εὐεργεσίας εἴξ ἴῃ ἔ- 
ἴοη. ασυοά οσυπὶ ἰδοποϊαν πὰ ἀδαι 
γνγεϊῆαηπα. [Ιἄἀδτὶ Εἴοη. μισϑοδοσίως 

ΒΔθεῖ. 
23. ἔσεσθε) ΜΨαϊραίατη ἔσσε Π]]10Ὸ 

τηοάο ἔεγεηθήατη οοτγεχὶ, απο ἴτ8- 
Τῆθη ἰπιεγργεῖεβ οὐηηδβ ῥΥϑοίοσὶθ- 
ταηΐ, 

τὴν ὃ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ) Τλαγὶ 5. τηεγῖτο 
ἀϊξϊαπι νϊάειατ ΝΥ εἰΚῖο, εἰ ἤρη!ῆ- 
ΟαΥΘ (ΙΓ ΜΗ ΚΕΘΊΜΗ 6. ῥοϊοηήία γέρα 
παΐη. [06 τἰᾶτὰ τεέξϊὰα σοπιρᾶῖα Ογ- 
ΤΟΡ. Υνἱϊ!. 3.13. 8ιΠ|}|6 ααϊὰ ἄϊσετα 
ἸΙσεγαῖ' αἱοὸ νεῖετὶ αἰξϊο ροεῖξβε δρυά 
ΒιοΌδοαπι ϑεγηι. οὔ, αὶ σα δεγηδίογ 
αἰε: εὖ ἴσθι, ἸΠοσειδῶν, ὅτι ὀρϑὰν σὰν 
ναῦν καταδώσω, ηυσοὰά ϑεπεοα ἘΕρίῆ. 
85. νεγῖϊ : ΜΝεῤέιιθ,. γιμη)αῖι ἀαησ 
μανοῦ πἰῇ γοέζαμε ῥεγαμοαπι ἱη ῥογ μη, 

ρίζα ΠΟΘ ΌΪΕ 4] 1σὰἱ ἄϊσεγα : ΝΝεῤήμηο, 
. νηὶ παυοῆι λαηο γρξίαηη ῥεγάμοογε 
γηημ5 ΠσοΟ, Ὁ16711671 σογίε γεξίατε {6γ- 
“αόοϑ. Αἀ ἤαποὸ πιοάυπι ΤΙΠΑρἤΠοτ- 
65 ἀἴσεγα νἀείαγ : ὠμοαβ γερὲ μὲς 
{ϊαγαη γεξ]αρ σέγεγο ἐϊγεί, ἐρὸ ψεγοὸ 
“«οὐὖϊις αὐγαῖς ΩΡ171121 φΥε Ζ72: 
ΦΕΥΘΥΦ 7101: 7711)7115 ῥοίφγο. 

25. ἐν σῷ ἐμφανεῖ) Ηυς ρεττίηεε ἰἴο- 
οἂς Πιοάοτὶ ἐχ ἰδοὰπᾶ τε]! ᾳαὰβ : ἄλ- 
λοις γε ἡγεμόσιν ἐλϑεῖν καὶ κασὰ σρόσ- 

ὠπον ἀκοῦσω; τῶν λόγων. διόπερ οἵ τε 
στρατηγοὶ σχεδὸν ἅπαντες μετὰ Κλεάρ- τρατηγοὶ σχ, ἔντες ῥίες ἄρ 
χου καὶ τῶν λοχαγῶν ὡς εἴκοσι τσρὸς 
Τισσαφέρνην ἦλθον" καὶ σπαρώτιωπτῶν δὲ 

ἐμὴ εὖ Ν “ » Ψ', 3  ς 

τῦρὸς ἀγόθῶν ἐλϑεῖν βουλόμενοι ἡκολοῦ- 

ϑησῶν ὡς διακόσιοι. ΑἸ 46 Ροϊγε- 
-"- 7 ᾿ς Ζ 

ΠᾺΒ Ννἱ]. 18. Τισσωφέρνης πρὸς Κλεαρχίον 
ἐσπείσαπο παρωκαϑισάμενος τὰς σαᾶλ- 
λακίδας: τὰς δὲ αὐτὰς σπονδὰς ἔφη ἐ9:- 

λειν σριεῖσϑαι καὶ σρὸς σοὺς λοιποὺς 
«ε ΄ ι- « ἄς, αἱ ΄ 

ἡγεμόνας. ἧκον οἱ λοιποὶ, ΤἸΤρόξενος Βοιώ- 
σιος, Μένων Θεσσαλὸς», ᾿Αγις (τεξϊε 

3 ΄ ΄ὔ ᾽ ΄ 

ὶ Αγίῶ ὠκρώτης Αχ΄αιὸς" νὨ]ραῖᾶ Αγ δ. ΝΣ χράτης Αχαιὸς 
εἴσποντο τούτοις λοχαγοὶ καὶ στρατιῶται 
διωκόσιοι, Τισσαφέρνης ποὺς μὲν στρα- 

Ν ,ὔ " ε ͵ ἈΝ 

σηγοὺς δήσας ἔπεμ (εν ὡς βασιλέα, τοὺς 
δὲ ἄλλους ἀπίκτεινεν αὐτὸς ποσαξ. 

4- ᾿ 

αὐ, δον. Ὁ. Δὲ δι κυ νυν, ἰδ ωἱ “-.. 

“Φιω. ας 

δ ον, νᾶ .-... 

2 

" 

᾿ 
Ἷ 
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Ἔκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὁ Τισσαφέρνης Φιλοφρονούμε- 27 
7 Ν ΄ αν » ΄ ῆς 7 

γὸς τοτε μεν βένειν τε ὥὕτον εκελευσε κοι σύνδειπνον 

5 , »" . ε ᾿͵ ΄ 3 ἈΝ ᾿ ων ᾿ 

ἐποιήσατο τή δὶ υστεροιιον Κλεωώρχος, ἐλϑῶν᾽ ἐπὶ τὸ 

Ὶ Ἂ 7] » ΠΥ »“ν. 

στρατόπεδον, δηλός τε ἥν στάνυ φιλικῶς οἰόμενος διοικέι- 
»ο-7΄σὋἷ " 4] «ὃ » κ»" ΡῚ 7 

σϑαι τω Τισσαῴθερνει, καὶ ἔλεγεν, ὦ ἐκεῖνος ὠὡπήγγελ- 
3 ΩΣ » “ς τὰ δ ἃ ) » 

λεν᾽ ἔφη τε χρήνωι ἰένωι πώρὼ Τισσωώφερνει, οὺς εκέ- 

λευσε, καὶ οἱ ἂν ἐξελεγχϑῶσι διαβάλλοντες τῶν Ἑλλή- 
ς , αὐ ἧς Ἂ “« «{ 

γων, ὡς προδότας αὐτοὺς καὶ κωκόνους τοῖς ἙΕλλησιν 
37 »Ὅν 

ογτ ὡς τιμωρηϑήνω! - 
ς Ν ἐς Ν ᾽,ὔ 

γπώπτευε δὴ, εἴνωι τὸν διοβάλ- 28 
΄ « ἊΝ ἰ ὝΝι, ΄ 

λοντώ Μένωνω" εἰδὼς αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσώ- 
΄ ᾿ς ᾽ 2 Ψ ᾽ ἴων Χ ΕῚ 

Φέρνει, μετὼ ᾿Αριωίου, καὶ στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπι- 
Υ̓͂ 4“ Κα ς ἃς 7 τ} Ν᾿ « 

βουλεύοντω [αὐτῷ,] ὕπως, τὸ στράτευμω ὥπαν πρὸς ἑαυ-- 
Ν Ἂς Ξ Ξ: ΄ , μ᾿ ἈΝ ς 

τὸν λωβῶν, Φίλος ἡ Τισσαφερνει. Εβούλετο δὲ καὶ ὃ 29 
», ε͵ ᾿ ᾿᾿ ᾿ . Ν 37 ἊΝ 

Κλέαρχος ἅπαν τὸ στράτευμω πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν 
Ψ Ἂς “Ἢ » Ν Ὁ “Ἢ 

γώμην, καὶ τοὺς πωραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. Τῶν μήν». δ 
Ἃ “" 3 τ 7 "» κ»ο Ἄν τιν κα 7ὔ 

δὲ στρωτίωτῶν ἀντέλεγον τινὲς ὠυτω, μή ιενῶν ποντῶς 

2. φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι ΝΥ εἰ- 

{κε τηοπεῖ ποὴ γεξϊα νεσῖὶ : αηηῖοο {7 
αηῖηο αάνενίμς ΤΙ} ρῤλενηε)η., ἤνε αηρ1- 
ΦΕ7, ο7μ5 ο[76. 1ῖὰ δπὶπὶ Ῥδγ ΟΡ α τὴ 
οἰόμενος περὶ ρ]. ΕἼΤΕ Ἰρίταγ αἰ σηγαν! 
« Τιγαρήενηε. Αἀάϊτ: γαγῖμς οἱ δια- 
κεῖσθαι ἐε ἐχίεγηα σΟΡ1110716.. {εἰ {7671 
ἦϊς οὐἐϊπεῖ. ΜίτοΥ 6 εχίεγηαπιὶ σοη- 
ἀι!ομ  πῈ τείειγὶ, ἢ 15 ἀπιοῖαγ ΔὉ 
αἰίψθο. Ψετγαχῃ τἀπηεη εἴδ, αυοά δἷϊ 
διακεῖσθαι εἰϊατη ἀξ ὄχίεγηα ἀϊςοὶ φοη- 
αἸτίοηδ, ἢγγηδῖ ἰοσὰβ ἰηΐτγα ν]]. 3,» 17. 
ἤν οὖν σωφρονῆσε, τούτῳ δώσετε δ᾽ τι 

ἄγεσε, καὶ ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται, ἤ 
ἐὰν Μηδόκῳ τῷ πρόσω οἰκοῦνσι δῶτε. 

Μα]πὶ ἰασηθη ἢ. 1. τὸν Τισσαφέρνην 
{οτρίαπη. 1)6 ίᾳο επὶπὶ ἰη ΤΊ ΠΡ ετ- 
ὨΦΠῚ ΔηΪπηΠΟ ποῇ ἀυθιῖαθας ΟἸεατγ- 
Οὔ 5, ΤἸεἀ ἀε ΤΙΠΔΡΠοΥπὶς Ὀδπενοϊθη- 
τὰ ορ᾿ παθαΐοτ, ἔα! 116 αυϊάετη. 
Ῥγβεετθα ἰοοὺβ ἈΪΓΕΓ ΧΕ ΠΟΡΠΟΠτΙ5 ν]]. 
379 17. ΠΟ. [811,5 να]. ἃρίυς νὲ] δάδο 
ίδπὰ5 εξ. νἱάἀεῖατ. Ὑιάδίαγ δηϊπὶ 
ΧΕΠΟΡΠΟΠ ἴΌΪ ροίὶ5. κείσεται ΄υδῶι 
διακείσεται [οτἱρῆηδ. Ἰζερετὶ ἰᾶπηθη 
ἴῃ ΡΙαϊοπὶβ Γδοῃεῖθ Ρ. 182. Ἰοουτη, 
401 σοπάϊτοηε πη ΠΟΙ ΠΙ5 Θχίςγπαπι 

οταπὶ Πρηϊποατα ν᾽ είατ, [εἀ ἀϊνοτγία 
πτγαέζατα. [τ εηϊτὴ [οπε5 ἀ6 850- 
οταΐθ, ἃ η0οὸ ἀϊίσεγε ραταΐαπῃ [ε εἢα 
Αἢηγπιαῖ, Ἰυαϊοαῖ: οὕτω σὺ τσαρ᾽ ἐμοὶ 
διώκεισαι ἀπ᾿ ἐκείνης σῆς ἡμέρας, ἢ μετ᾽ 
ἐμοῦ συνδιεκινδύνευες καὶ ἔδωκας σαντοῦ 
πεῖραν τῆς ἀρετῆς. ηυοά νοτίαηϊ : Μὲ 
οΟΥ͂6 ἐγρα {6 αὔεξίες μῶπ. Μα]ῖτγα : 
Ταἰο τηϑμηη δ ἐδ για Ἰοίπεθι οΝδ, τα δ ἐδ 
εἰ μιὰ ἰγέμίε εακτμέζηιο, ἐκ ε7: Οὐ 17,107: 67)1 
ἐἶε 16 σογοεῤὶ ὅχο. 

παρὰ Ὑισσαφέρν:.) Βαυϊάετη τυαρὰ 
Τισσαφέρνην ΡΓροΐετο. 

28. Μένωνα) Οτεῆὰς ῬΠΟΙΪ Ρ. ὅ4. 
Κλέαρηος --- καὶ Μένων ἀεὶ διάφοροι ϑλι- 

λήλοις ἐτύγχανον, διότι σῷ μὲν Κλεάρχῳ 
ἅπαντα ὁ Κῦρος συνεβούλευε, τοῦ δὲ Με- 
γωνος λόγος οὐδεὶς ἦν. 

[αὐσῷ,} ὅπως] Ρτοποζῆθῃ ἃ Ρατγ, 
εἰ Εἴοη. οὔ πὶ ργθοοαηῖς Ζεαηϊο 
(εοἰυῇ. 

29. ἀντέλεγόν τινες] Ἐχοετρία (ς- 
ἢ: σὰΡ. 6ο. ὡς Τισσαφέρνης ἐπιβουλεύει 
τοῖς “Ἕλλησι, καὶ τοροσεταιρισάμενος Μέ- 
νωνώ σὸν Θετσαλὸν δ᾽ “αὐτοῦ Κλέαρχον 
καὶ σοὺς ἄλλους στρατηγοὺς ἀπάτη καὶ 
ὅρκοις ἐχειρώσατο, τοῦ Κλεώρχον καὶ 

" 
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3859 σοωντῶς εκτείῖνον. 

114 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥΒΙ. 

» ᾿- Ν Ν Χ Ψ᾽ 

τοὺς λοχῶώγους κῶώϊι στρωτήγους, μήδε αὐἰστεύειν Τισσῶ- 

80 Φέρνει. 
ε Ν ἊΨ» 5 »“ κε » 

Ο δὲ Κλεωρχος ἰσχυρως καωτετεινεν, ἔστε διε-- 
" »᾿ Ν Ἂς “1.2 » δὲ ἂ 

πραξζῶτο, πέντε μὲν στρωτήγους ιενῶ!, εἰκοσι δὲ λοχρ- 
7 7 Α « » 5» Ν φο ΟΣ 

γούς" συνηκολούθησαν δὲ, ὡς εἰς οὐ γορώνν, καὶ τῶν ὥλλων 
»» ς ͵Ζ 

στρωτίώτῶων ως διωκόσιοι. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἡσαν ἐπὶ ταῖς ϑύραις Τισσαφέρνους, οἱ μὲν 

στρωτήγ οἱ παρεκλήθησων εἴσω, Πρόξενος Βοιώτιος, Μέ- 

νων Θεττωλὺς, ᾿Αγίας ᾿Αρκὰς, Κλέαρχος Λάκων, Σω- 

32 κράτης ᾿Αχωιός" οἱ δὲ λοχωγοὶ ἐπὶ ϑύραις ἔμενον. Οὐ 
Ῥω ΡΣ Ὁ. δὴν ὉΟΣ ων 3 “ ὧν «“ ἔνι 

σοόλλω δ ὕστερον ὥπὸ τοῦ ὠὐτου σημείου οἱ τὲ ενθὸν 
7] Ν τς ὙΦ) ᾿ ΞΖ 

συνελαμβάνοντο, Κῶ, οἱ ἔξω κωτεκοσήσων. Μετὼ δὲ 

ταῦτω τῶν βαρβάρων τινὲς ἱππέων, διὼ τοῦ πεδίου ἐλαύ- 
Ξ 3 2 « ἈΝ ψ) ἣν 5.9 ΄ 

γοντες, ὠτινγε ἐντυγχώνοιεν Ἑλλην, ἡ δούλω ή ἐλευζέρῳ, 
ς ς » « Ψ 3 

Οἱ δὲ Ἕλληνες τήν τε ἱππασίαν αὐὖ- 
»" Ε 7 ᾽ “»Ἡ ἀδ ἐν Ὁ ὡς 

τῶν ἐθαύμαζον, ἐκ τοῦ στρατοπέδου ὁρῶντες, καὶ, ὃ τι 
5 5 . ἧς {π᾿ Γ᾿: 

ἐποίουν, ἡμιφιγνόουν, πρὶν Νίκαρχος ᾿Αρκὰς ἥκε φεύγων, 
᾿»" 2 Ν ᾿ ἥ ἃς ΕἾ] ΕΙ Ὁ 

τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρω, καὶ τὼ ἔντερῳ ἐν ταῖς χερσὶν 
3, ΟΥ̓ 7 Ἂς τς 

ϑάξχων, καὶ εἰπε πάντω τὼ γεγενηήμένω. 
7 Νς 

Ἔκ τούτου δὴ 
« Π ες Ἄν "τ 7 ΕΣ 4 

ἱ Ἕλληνες ἔϑεον ἐπὶ τὼ ὅπλώ πάντες ἐκπεπληγμένοι, 
Ἂς ἐδδ ἅ ῳ 3 ςς δ γαἷΝ . 3 7 δὶ 

καὶ νομίζοντες, αὐτίκω ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ στρωτόπεθαν. 
᾿ « Ν ͵] Ἁ 3 “ Ε »“ Ἄ 3 Ἷ 

85 Οἱ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἡλθϑον, Ἀριαῖος δὲ καὶ Αρτώοζος 

ἱ ν4 

Ξοροειδομένου καὶ ἀποκρουνομένου σὴν ἐπι- 
βουλήν ἀλλὰ «ό τε πλῆϑος διὰ Μένωνος 

ἀσπατηϑὲν κατηνάγκ «σε καὶ ἄκοντα 

Κλέαρχον πρὸς Τισσαφέρνην δ ον γέ-- 

σϑαι, καὶ Πρόξενος ὃ Βοιώτιος αὐτὸς ἤδη 

προωλοὺς ἀπώτη συμπαρήε.. πῃ ηαἱ- 
Βὰ5 Ργοά! τοῖα. οτίτηθη ν᾽ ἀδβ ῬΑγΙῈΓ 
η Μεποπεπὴ σοηξεστγὶ : σείετγα, αἰνεῖ- 
14 Ταηξ. 

30. ἔστε] Εάά. νεῖι. σας], ἔσα᾽ ἂν 
Παῦδης, είποερβ τοένστε μὲν γῶρ 
ΘΕ], 

ὅἀι ϑύρωις } Ετοηῃ. ΙΌΘΓ θύραις σαῖς 

Βαθεί, που ἱπερῖα. 
εἴσω] Ὠοάοτυς χὶν. 26. εἰς τὴν σκη- 

νὴ ν---οστρὸς σαῖς ϑύραις διέτριβον. 

32. σημείου] ὨοάοΙα8ϑ: καὶ μετ᾽ 

ὁλ ̓ἦγον ἐκ τῆς Τισσαφέρνου σκηνῆς ἀρϑεί-- 

σῆς φοινικίδος. 

ἐντυγχάνοιεν) Μάατρο ϑίερῃ. ἐντύ- 
χοιεν. Ἰ)είποορβ Ἑλλήνων σαρωτηγὸς 
ἢ ἄαι Ἑςτοηεηπῇβ ᾿ἸΌ ΕΓ, 

33. ἠμφιγνόουν] ΤΑλῦεγ ῬΑ, ἠμῷη- 
γνόουν ὨαὈεῖ, Ψιάξιυτ ἰρίταγ ΠΡγατίὰξ 
οαπὶ Απιπλοηΐϊο ἀετιγαῖθ ἂαὉ ἀμῷα- 
γνοέω. 

Νίκαρχος} Ῥίοάοταβ : ἄλλοι δὲ ποὺς 
ἐσὶ σὴν ἀγορὰν ὃ ἥκονσας σῶν σαρώσιωσῶν ᾿ 

ἀνήρουν, ἐξ ὧν εἷς φυγὼν εἰς τὴν πάρεμ- 
βολὴν ἐδήλωσε σὴν συμφορῶν. 

34. καὶ νημζομαιι Μαὶς συεϊῇ, καὶ 
ΟΥ̓ ΕἸ. 

χ: ᾿Αρτάοζο;] Οαῆαδ!ο ᾿Αρτάβαζος 
εὐϊάϊς. Οἵ, δὰ 11. 4, τό. εϊησερο 



ΤΙΒΒᾺῈ 1|. ΘΆΡον, 115 

αἱ Μιθριδάτης, οἱ ἤσων Κύρῳ πιστότωτοι: ὁ δὲ τῶν 

Ἑλλήων ἑρμηνεὺς ἐφ καὶ τὸν Τισσαφέρνους ἀδελφὸν 

σὺν αὐτοῖς ὁρῶν καὶ γιγνώσκειν" συνηκολούϑουν δὲ καὶ 

ἄλλοι Περσῶν τεϑωρωκισ᾽μένοι εἰς τριαμιραίρυς: 

ἐπεὶ ἐγγὺς ἤσαν, προσελθεῖν ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν 

Ἕλλήνων ἢ στρωτηγὺς, ἢ λοχαγὸς, Ἵγω ἀπαγγείλωσι 

τῷ παρὰ βασιλέως. Μετῷ ταῦτω ἐζηλθον τῶν Ἑ) λλή- 37 
΄ 

γων φυλαττόμενοι στρωτήγ οἱ μέν, Κλεώνωρ ᾿Ορχομένιος 
Ψ » -“" » 

Σοφαίνετος Στυμφάλιος, σὺν αὐτοῖς δὲ Ἐενοῷων 

᾿Αϑηναῖος, ὅπως μώϑη τὼ περὶ Προξένου. (Χειρίσοφος 
Βυν ΞιωΝ 3 : ε 7 Ν Ἂς "7 ᾽ -“ζ “7 

δι, ἐτύγχανεν ὠπὼν ἐν κώμη τιὴὶ σὺν ὥλλοις, ἐπισιτιζό- 

μενος.) Ἐπεὶ δὲ ἔ ἐστήσων εἰς ἐπήκοον, λέγει ᾿Αριαος" 88 

Κλέαρχος μὲν, ὥ ἄνδρες ᾿ Ἑλλήνες, ἐπ εἰ ἐπιορκῶν τε 

ἐφάνη καὶ τὰς σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν δίκην καὶ τέϑγη- 
Χ ΄ .« ΄ » Ὁ Ν 

κε" Πρόξενος δὲ καὶ Μενων, οτε κατηγγείλωῶν ὠὐὑτοῦυ τῆν 

ἐπιβουλὴν, ἐν μεγάλη τιμῆ 
3 δ, ΟΝ Σ- ἊΝ 

εἰσιν ὑμᾶς δὲ ὁ βασιλεὺς 
- ῳ ΟῚ ΠΝ ς » Ἂς Ὁ" Ν 2 ἐν ͵ὔ 

τὼ ὁπλω ἀπαιτεῖ εὠὐτου γὰρ εἰνῶι φησὶν, ἐπείπερ Κυ- 
5 5...,5 7 7 

ρου ἡσῶν του ἐκείνου δούλου. 
Ν » 5 ΓΟ. "3 ΝΣ 

Πρὸς ταυτῷ ἀπεκρίναντο οὐ Βίλληνες, (ἔλεγε δὲ 39 
7 ΦιΡ ΄ “ 7] ΡῚ Μ ΕῚ »οἫ΄ 

πω. Ο Ορχομένιος,) Ὡ κώκιστε ἀνθρώπων, Αρίώϊε, 

καὶ οἱ ἄλλοι, ὅσοι ἥτε Κύρω Φίλοι, οὐκ αἰσιχύνεσιϑε 

οὔτε ϑεοὺς οὔτε ἀνα ρόπόνοῃ οἵτινες, ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς 

αὐτοὺς φίλους καὶ ἐχϑροὺς 

Τισσαφέρνει, τῷ ἀϑεωτάτῳ 
{ 4 

Μη, ϑραδάτης οὐπὶ Τεοποϊανίαπα, ΥΥ εἰ- 
ἥδηα, Πυϊιοπιηίοηϊαῃα παῦε Οοάεχ 
Ῥατι. 

ἄλλοι Τπερσῶν} Ἑάά, νεῖ. Ουεϊ. 
ἄλλοι πολλοὶ Περσῶν. 

36, προσελϑεῖν} ΙὈϊάθτι εἢ ἐλθεῖν. 
37. ὅπως μάϑη] Ουεῖξ, ὅπως μάϑοι 

Ὦδθεῖ. 
38. λέγει ᾿Αριαῖος) ῬαΙ, ἀας εἶπεν 

᾿Αριαῖος. τάδε. 
αὐτοῦ τὴν] Τὰ τλᾶῖζο δίςρῃ, οαπὶ 

νομιεῖν, τοροδόντες ἡμῶς σὺν 
7 7 

τε καὶ τηωνουργοτάτῳ, τούς 
ό 

Ῥατι. Νυϊ]ραίαπι αὐτῷ σοΐτεχὶς Ζευπε. 
Πεϊποερϑ ἐς μέγα τιμῆς μαθεὶ πηᾶγσο 
ϑίςρῃ. ᾿ 

ὃ βασιλεὺς} Ατιϊοσυϊατη ἐχ Ρατσῖ(. 
Ετοη. δάἀάιάϊε Ζευπς, [1|ἀθπὶ [τὶ 
ΤΏΟΧ αὐτοῦ ἀδηΐ ΡῖῸ ἑωυσοῦ. 

39. δ᾿ Ορχιομένιος} Ατιϊσουϊαπι οτγηϊέ- 
τὰ ᾿υπῖῖπα σαπὶ σε], δεαύξης καὶ 
οἱ ἄλλοι εχ Είοη, ἀδάϊ ρῖο καὶ ἄλ- 
λοι, Ῥοῆεδ τῷ ἀσθενιστώτω Βλθεῖ Ἐ- 
(οη. 

12 

Οὗτοι, 36 
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τε ὥνδρως αὐτοὺς, οἷς ὥμνυτε, [ὡς] ἀπολωλέκατε, καὶ, 
ὟΝ 27) ς »" 7 Ἂς “ χ 93 τοὺς ὥλλους ἡμᾶς προδεδωκότες, σὺν τόϊς πολεμίοις ἐρ- 

4οχεσϑε ἐφ᾽ ἡμᾶς ; Ὁ δὲ ᾿Αριαῖος εἶπε Κλέαρχος γὰρ 

τυρόσιϑεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο Τισσαφέρνει τε 

Ἐπὶ 
7 δι ἘΠ »-“ 7 ᾿ ΄ . ᾿ 5 

τούτοις θὲ Ξενοῷων τώδε εἶπε᾽ Κλεώρχος μέν τοίνυν, εἰ 
ἊΝ Ἂς .«“ "] Ἅγ' Ν Ν ᾿ 3} Ζ τπαρὼ τοὺς Ὁρκοὺυς ἔλυε τὰς σπονδὼς, τὴν δίκην ἔχει" (δὲ- 

᾿- 3 » »ο 

κώίιον ὙΩρ, ὠπόλλυσϑαι τοὺς ἐπιορκουντας). Πρόξενος 
. ΄ Β ἀξ χα ᾿ Ε Ἢ Ε ΄ ς ΄ 

δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, ἡμέ- 

τίνι δὲ οἰ ὐμάης. πέμψνατε αὐτοὺς δεῦρο" δῆλον ν᾿ 

ὅτι, Φίλοι γε ὄντες ἀμφοτέροις, τειράσοντο καὶ ὑμῖν καὶ 

42 ἡμῶν τὼ βέλτιστα συμβουλεύειν. Πρὸς ταῦτω οἱ βάρ- 

βαροι, πολὺν χρόνον διωλεχϑέντες ἀλλήλοις, ἀπῆλθον 

οὐδὲν ὠποκρινώμενοι. 

Ν ΟῚ ΄ Ν »“, ἐς ν΄ “Ψ᾿ ΄; 7 

41 κῶι Ορόντων, τοι ῶσσιν ήμειν Τοῖς σὺν τοῦτοίς. 

ΘΆΡΟΟΥΙ,, : 
Ἁ ΄ἣἿἷΝ τ ΄ “ Ἅ « 

ΟΙ μὲν δὴ στρωτηγοὶ. οὕτω ληφϑέντες, ἀνήχϑησαν ὡς 
"4 ᾿Ν Ε ᾽ Ν Ἂς 5 ᾿ς 

βασιλέω, καὶ ὠποτμηϑέντες τῶς κεζῷουλας ετελεύτησαν" 
“ ᾿ Ἂν Ζ΄ - ΄ ᾽ "»" 

εἰς μὲν ἁὑτων Κλεώρχος, ομολογουμενως ἐκ πάντων, τῶν 
ΕΙ » ον» ᾿ χ»; Ἢ Ν 

ἐμπείρως αὐτοῦ ἐχόντων, δόξως γενέσθαι ὠνὴρ καὶ πολε- 
» ἝΞ “ 

ὡ μικὸς καὶ φιλοπόλεμος ἐσχάτως. Καὶ γῶρ δὴ, ἕως 

[ὡς] ἀπολωλέκασε) ΜΝ υἱσαίαγη ὡς 
Γιεοποϊανὶα5. ΡΥῸ ὅτι ἀϊόζατη ᾿ητετρτα- 
τὰΐὰ5. εἴ, διερῃδπυβ ἴῃ ὅμως πιαίᾶ- 
τὰτη τηαὶαϊ. ΑὈτείοῃ Απέϊατ, Π)11ὰ- 

ΡΟ 1Π14 Γἀροιίοτα προδόντες ἡμᾶς. 
ϑεααὶ Ιστταγ ἀσθυμε ντάδῖαγ : καὶ νῦν 
ἐφ᾽ ἡμᾶς ποὺς ἄλλους σὺν τοῖς πολεμείοις 
ἔρχεσθε. 

οἷα. ΓΠαΥη. Ὁ... 216. δπίς καὶ πσροδε- 
δωκότες Ἰητ6 Προ πάαπι οὕτω σεηίωυϊζ. 
ΓΑτΟ ες ὡς ἰηΠ Οοάϊος Βερίο Α. 
οὐ! τα ἀεἰεπ τῇ σεηταϊί, ργοθαηῖε 
ῬΡοτίοπο. Ζευπε ἴῃ ὡς, ΡῖῸ οὕσως, 
τααϊανὶτ, αι 6 πὶ Γδσαῖα5. Υεῖκε πιὰ- 

Ἰερᾶῖ ἰἀηδη ὡς πολεμίους [(οτὶ ρα Πι. 
Βαυϊάεπι, σαπλ' ΓΑτοῆθγο οἴ Ρογίοηο 
Τεηίθηβ ὦ ὡς [δοϊαῇ. 

καὶ τοὺς ἄλλους ἡμᾶς τοροδεδωπκότες] 

Νεαὺὰς ἤδϑοο ἴαπα νἱἀεπίαγ εἰ Πκῖο, 
φασία (αἰ ΡΙΟΙΟΠἶ5. ΠΟη δἀϊία. (Οὐ ετίε 
Γὰροτνάσδηθᾷ ἢ νεῖρᾶ ν᾽ ἀθηίαγ εξ 

4ο. γὰρ πρόσϑ Ἐχ πιοῖε Χεηο- 
Ῥῃοπίεο γῶρ καὶ πρόσϑεν [οτἱ Βα πάτα 
φεπίεο. : 

41. ὑμέτεροι μὲν----ἡμέπεροι δὲ] [τὰ 
γαᾶγξο ϑίδρῃ. Ῥατ. Εἴοη. Ψυ]ρδθά- 
ἴΓ δηῖεα ὑμέτεροί τε--- μέπεροί τε. 

Φίλοι γε] Ουεὶῖ. γε φίλοι. Ῥοῇ 
ἀμφοτέροις σοτητηᾶ τοξῖα τσϑροίαυϊξ 
γγεῖῆκε στηᾶ]Ὲ ἃηΐθα Ροῆιαπὶ ΡΟ ὅ»- 
Ζες. 

42. ἀποκρινάμενοι] Βεςερὶ Οαβα]ϊο- 
πἶβ Γογρίαγαγῃ ἴῃ Ἰοσαπὶ νυ]ραῖὶ ἀσίαν 
πρινόῤιενοι. 
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Α εὖ - ᾿ Ν ἯἢΝ ᾽ ΄ 

μὲν πόλεμος ἥν τοῖς Λακεδαιμονίοις ρος τους Αϑήηναί- 
» ΕἸ Ἴ Ρ, » ΄ 7 ἧς ς »“ 

ους, σωρεμεινέν" ἐπεὶ δ εἰρήνη ἐγένετο, πεισῶς τήν ὠυτου 
᾿, « « -“, » »“ Ἂς .« ᾿ Ἶ 

πόλιν, ὡς οἱ Θρώκες ἀδικοῦσι τοὺς Ἕλληνας, καὶ διω- 
« » »"»" ᾿ ὃὃὸ7ῳ 5 ς 

πραξάμενος ὡς ἐδύνωτο παρὼ τῶν ᾿ἘΦόρων, ἐξέπλει, ὡς 
πολεμήσων τοῖς ὑπέρ Χεῤῥονήσου καὶ Πειρίνϑδου Θραζξίν. 

Ἐπεὶ δὲ μεταγνόντες πὼς οἱ [ἜΦοροι, ἡδὴ ἔξω ὄντος αὐ- 

τοῦ, ὡποστρέφειν αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ ᾿Ισϑμοῦ, ἐνταῦθα 

2. πρὸς σοὺς ᾿Αϑηναίους) Αττὶσυ]υ πὰ 
οὐχϊτταης Εαά. νεῖ. σε! Τ)6 ΟΙε- 
ἅτοἢο οοπηρατγὰ Ηε]]ςηϊοᾶ 1. 1, 25. εἴ 
᾿ ΠΟ, 1666. 

παρέμεινεν) αῤμα ψίος σοι 6 γ1α71- 
}ιὲ, ἱπτεγργείδηταγ, ηαοά ψνεθοῦ αἱ 
οατῃ ΠΕΙ]ε πὶ οἰβ σοηο  Πτὶ ροίπι, 1. 1, 
36. ἈΌῚ ΟἸεάτο 5 ΠδυΡὮΙ δ}1|5, 1] 
Ιάετῦ εἴ, ΒγυζΖδητῖπὶ εἰ ΟΠδϊοθάο- 
ΠΟΠῚ ΤΑΪ ΓΙ ὰΓ 80 Αρίάς τόσα, αηὴδ ἃ]- 
Ἰαῖαπι ΑἸμεηἸεμ ἢ 5 σοτηπηξαῖα Π ἰῃ- 
ΤΕΤΟΙΠΕΙεΙ, [τς6γ1πὰ 1ΒΙ δ) 1.2... 16. 
ΒγΖδπτι Παγπηοεβ τγαάϊταγ ΟἸθατοῃας 
ΔὈΠΠῈ δὰ Ῥῃαγπαθαζοτη, ἀὰπὶ Βγ- 
Ζδητατη ΑἸοΙ δαὶ ργοάδγεϊασ. 1]5]- 
τὰΓ νΟΥθ ΠῚ τσαρωμένειν ἢ. 1. δαἀ]θη- 
ἔϊατη ποιίοηθπ ἐπ Με εἰ οὐ εφιῖο για- 
πθηα1 ὨΔΌετα ν᾽ ἀείαγ. Θαυδηηυᾶπι ἢ 4- 
τι πὶ Γεαυϊταγ ἐξέπλει, ααοά εἰ ορροῆ- 
τὰτῃ εἶδς ν]άἀετογ : [εἀ Τεααϊταγ εἴα ΠῚ 
οὐκέτ, τγείϑεται, ᾳαοά Ἰίσεῦῖε ἕοτις δά 
τ,αραμένειν τεΐεττε, ὨΙΒ ουἰταΐετη νοῖ- 
ὈΪ Ὠδπιο [πιογργοία πῃ δι ρῖῖ, 

τοὺς Ἕλληνας) ΟΠεποηείαπι ἱποο- 
1δηδευ, Ὁ 1..2, 4; 

ὡς ἰδύνατο)] ΜΝ εἶκε Ιητεγργείατυσ 
γηακχίγπα ἀἰδάϊα ορέγα. ϑεὰ βτϑθοος ἰὰ 
ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἀϊσεπάππι ξυϊῆξει, 
ΧΕΠορΠοη ἰδίταγ ᾿ς θΊ τεῦ τΔηρετε νο- 
Ἰα"Πὸ' νϊάεῖαγ ᾿π)]αατα ΟἸεάΓΟ ΠῚ ἔα- 
ἕϊατη. 

3. ἐξ Ἴσϑ μοῦ} 1}ληιι, φο (λεν- 
"πες Τλγαοίσα οἰ ΟΜ) δ δο- 
ῥμίαϊμν, Ἰπιτογργείαταγ Βγοάθοαβ, 8εά 
τεέζε (σου μι Πα τὰ ̓πις] ]Πρεη άπ σεη- 
ΤΓαϊ Ζεαπε εἰ ἡ εἶκε. Ἐπίτηνεσο αἷς 
γγεῖκε τεπὶ τεραρηᾶγε γεὶ ἴτὰ ἤθη 
τηοάο Ὠ)᾽οάοτὶ χὶν. 12. εἰ Ροϊγθηὶ [". 
2. ΠΑΤΓΔΤΙΟΠΙ 5, [εἀ οτἰᾶπη ἱρῆ 5 Χε- 
ΠΟΡΠΌΠΙΒ ἴῃ ἢ: ΟΥ 1.1, 35. 61. 3, 
15. 6 ααἱθὺβ ΟἸεαγο τα δὺ Αρίάς τα-᾿ 
86 ὡἁρμοσσὴν ΒγΖαητὶαπι ταὶ πὶ, πος 
αι τενοσαίατη εξ ραῖεαι, {εὐ 
ἀληηηατατη ἀεπλαπι ρτορίογ {γταηηὶ- 

ἄδπι ἰΌΪ οσουραίατη. Θαδιι ἀ!θῆο]- 
ταἴειη νὶγ ἀοέλιι5 ἴῃ Τταξϊαῖα ἀς ς]- 
τηαη ἦα γῆ Εχρεάιίοπε Ρ. χνὶ. [ἃ 
ἐχρεαϊεῦαῖ, αἱ ἀἰοοτγεῖ, ογεάστγο Ἰἴσοτεα, 
ἀϊπεηηηςε Ἰπτεσ (6 τερεπγο ἀσεάθοτηο- 
πἰογατη εὐ ΕΡΠοτοβ, εἴ ἃ τερε τα Πα 
ΟἸεαγοῆυτα 1. ΕρὨοτοτγατη τενοσᾶ- 
τὰπὶ οὐδ : ΠΏ ]Ὸ δαῖεπλ ΤῊΪΠῸΒ. ἸΐΕΓ 
᾿π|ιτατατη ρετίθοι δ, το ρῖβ εἰ ἃ Π10Ὸ - 
ΓᾺ ΠῚ ΤὩοτῸ πὶ βγαῖϊα γαῖα ΠΊ. 

ΜΜίτοῦ νῖτο ἀοέϊο ρυξπᾶτς νἱΐαπι 
εἴξ πατγαῖοπεπὶ ΧΟΠΟΡρΠοητ5. ΟΠ} 
Ηε]]εηϊοῖβ. Ναπι η΄ ΗΠ ποτὰ ρτθ- 
τὰ ταίεγι, ρειτηεης δά ΟἸυπηρίδα 5 
92. ΔΠΠῸΠῚ ΘΧΙΓΕΠΠ ΠῚ, 400. ὈΕΙ] τὰ 
θεϊοροπηπεπᾶοαπη δἄπασ ἱ{εγνεῦδί. 
(οηιίτᾷ ασὸ Δπαθαῆς παγγαῖ, δα τειη- 
ΡοΓὰ πῖον ρᾶοεπὶ ΟἸ τη ρΙ ἀϊ5 94. 8 - 
ΩΟ Ρτηο οομηροῇἤίατη εἴ Ὀ6ΙΠατῃ Οο- 
της δοιὰ πιεάϊα τείετοηἀα [Ὁηΐϊ. 
Θυοα αἷς Πιοάοταβ χὶν. 13, ΟἸδαγ- 
ΟΠ πὶ ΒυΖαητ}5 Δυχ 8 οοηῖτα ΤΉτα- 
65. ρεϊζεητθυ5 πα] τὰ ἃ ιδοδάροηο- 
Π115 ἰνγ  ]άθπὶ ἰδ ηἀεπὶ ΒυΖδητῖ ἐχ- 
ετου μῆς . Ὠϊης Γααλ ΠῸὺ Ῥαπίῃοῖάς ε- 
7εξζαπῃ εἴ ἰδηάεπ) δὰ εἰ γτη τῖᾶπη νὶ- 
ἐϊα πὰ δας ρῖηδ τη Ἰοπίαπι δὰ Ογτγαπης: 
1ᾷ 116 τεΐεσι δὰ ΟἸγπιρίδάϊς 94. Δη- 
ΠῸΠῚ 4. ΤΪὴη 408 πδΙγάῖίοθμα ἰηΐαπΐ 
ᾳαδεάαπη, αὐϑῷὸ οὐπὶ ΧΕΠορΠοηΐεα 
ΟΠ ΟΙΠ ΔΤ 4] 1ΕῚ ποη ροῆυπῖ, ΠΗ αὐ 
Παταατηι5, ροΐξ ρᾶσοτη ΟἹνπιρ δα 5 
194. τι. τὶ τι ΟἸεδαγοῃ απὶ ρεγγεχ α 
ἰτγ Βυζαμτατη ἰπηςαΐατη, αὐδη- 
αυᾶτῃ πιοχ τονοσατυτῃ, ἀὰπὶ δάπῃὰς 
ἴῃ Ιἢππιο Οοτπιπίασο πιογαθδτιυγ. 
Οὰπὶ ἱπηρεγῖο ποη φραγαϊῆςσι, Ρδη- 
τῃοϊάδπὶ (τα ἢ πὶ δ᾽ ες δ εἴ τ8Δη- 
ἄσπὶ νἱοῖῆε ΟἸδαῖσ Πα πῇ, 4] ρΡοῆδθα 
ΘΙ] τὰ σαπὶ Ἴ Ὥγϑοιθβ στο 5. Οὔετ- 
ταῦ νιάεῖατ. Θυοά «αἱ Χεπορῃοη, 
ΟἸεαγοῆαπιὶ υἵ σοπτῖυτηᾶοεπὶ σδρὶτἰς 
ἀδπηπδία πη ας ἃ ταλριῆγατιις 
ϑρδτίδη!ϑ, Ἰὰ ααϊάεπι εχ ᾿ρίαᾳ ἀηῖεοο- 

εἰ 

ἘΣ 



τι8ὃ , ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

ΕῚ .Ά 7 2 4 ν 2 Γ ’ ͵΄ 

οὐκέτι πείθεται, ἀλλ ὠχετο πλεῶν εἰς Ἐδλλησστοντοί. 
2 ᾿ 2 ὡζ ΓΒ. Ὁ 3 “ Ζ » 

4 Ἔκ τούτου καὶ εϑωνωτώθϑη ὑπὸ τῶν ἐν τῇ Σπάρτη τελῶν, 

ὡς ἀπειϑῶν. Ἤδη δὲ φυγὰς ὧν, ἔρχετωι πρὸς ἹΚῦρον, 

κοὶ ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον, ἀλλωχη γέγρω- 
ὄπται δίδωσι δ᾽ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δωρεικούς" ὃ δὲ λω- 

Ν ΕἾ ὌΠ ε Ζ . ) . δι.» ἃ Ν 7 ΄ 

βων, οὐκ ἐπὶ ῥωϑυμίων ἐτρώπετο, ὠλλ ἀπὸ τούτων τῶν 

χρημάτων συλλέζας στράτευμω, ἐπολέμει τὸς Θρωξί 
Ν 7 δι κ δὲ ΑΝ 7 9 Ἂς δ᾽ ᾽ 

κωὶ μώχη τε ενίκήσε, καὶ ὠπὸ τούτου εῷερε καὶ γεν αὖυ- 

τούς" καὶ πολεμῶν διεγένετο, μέχρις οὗ Κῦρος ἐδεήθη 
ω 7 ᾿ Ἔν: ι: “- ὁ Ξ- 

τοῦ στρατεύμωτος" τότε δ᾽ ἀπήλϑεν, ὡς σὺν ἐκείνω αὖ 

πολεμήσων. 
"»" “ υ “- » ἊΝ Ή Ὑ «“ 

δ Ταῦτω οὖν Φιλοπολεμου δοκέει ἀνδρὸς εργῶ εἰνῶ!, ὁστίις, 

ἀδηῖε πᾶιγαίίομβ σοηίεσαϊίζαγ: [εἀ 
ΟἸΒΠΟΟΪτοΥ Οὐτῃ 4115. ΔΙ Ογα πῇ ΠΑΓΓΆ- 
το 5 σοποι]Παῖατ. 11 ῬοΟΙγθο πη 
11..,.,.... τπιάτταΐῖ, Οἰδδτοῆπι, Ομ (ὁ- 
[εοϊεπε ΒυΖδητι, δ ἙΡΠοτὶβ τη 118- 
ταηλ (ζημιωθέντα) σἀπῚ ααδίμποῦ πᾶν]- 
Ὀὰ5 Τιαπιρίδοαπη Δ01Ππ: 10] οὔπὶ 
τηοτγαιεῖατ, ΒυΖζδηίίοβ ΟἸθδίοῃὶ δ0- 
χΧΊΠατα σοηῖτα ΤὭτγαοοθβ ρα Πδ8 ; ΟἹε- 
ἀτοδζυτῃ ἰἀπάετη {αρνεπὶῆξε, {εἀ οο- 
οΙἤ5 Βυζδῃιογαπιὶ ἀσοἱ Ὀὰ58 γε οο- 
ουραῆε, Ηΐϊης ἀρρᾶτεῖ, πα] πὶ 8]1- 
ἘΠῚ ἁρμοσσὴν ΒγΖαῃι]ς Γαοδάθοτηο- 
Ὠϊατα δάπας [αϊε ΔὉ Ἑρδοτὶβ [Ὁ- 
τηϊατη, οαπὶ ΟἸφατοπας υτρὲπΊ οο- 
οὐυρδῖοῖ:; εἰ ΒυΖαητὶογαγα ἀείεξια πη 
νιάδταγ εὐπὶ ᾿π|6]]Π|ρεγα Ροΐγεξοηυϑ, 
ᾳύο ΔΙοΙ ΙΔαΙ ἔαϊς ορρί ἄστη ἀςάϊτα πὶ 
ΟἸγηρ 15 92. ΔΠΠῸ 4. (ΟἸεδγοῇυϑβ 
ΟἿ παρ] εέζαγη ατοὶβ οαὐποάϊατη ξηρμω- 
ϑεὶς, Ρεοιηϊα τα] τδῖ5 ἔα 1ΠῈ τὰπὶ νἱ- 
ἀεῖασ, Ῥοβαυδτη ἴῃ υτῦδπὶ τϑά!ῖ, 
ὈΕΙΠατα ουπὶ ΤὭτδοϊδιις βοίῆι, εἰ τὰ- 
χὶῖ, φαδπηπδτη ΤὭτγασοϑ πη} Π|8 Ἰερ 115 
Ρᾶσεπὶ ρει δῆτ, Ῥοϊνθθπ5. ΘὨΪΤῚ 
ἀὐάϊε: ὁ δὲ σὴν εἰεήνην ἐπιζήμιον ἡγού- 
(ἄενος : αυοά ρίδης σὰπὶ Χεηορἤοπιεῖβ 
πιατγγαῖίοης ἀς ΟἸδάτοῃο σοηνεηὶς. 564 
αυοά ΡΙατατο ας Ατίᾶχ. α. 6. πατγτγαΐ : 
Λακεδαιμόνιοι μὲν οὖν σκυτάλην πρὸ; Κλέ- 

ἄρχον ἀσπέσπειλαν, ὑπηρετεῖν Κόρῳ τοαν- 

σῷ κελεύοντες : Ἰὰ ἃ Οἴεῆα ἐταά εξ ΠΊ, 
αι νἱάειαγ, αΙΒΠ οι σὰπὶ Χεηο- 
ῬΏΟΠΙΙ5 τεϊδίίοηθ σοηοι]δίατγ. ΟἸδαγ- 
ομυτχ ἐχία! πὶ 18πὶ εἰ ἀδιη μαι τα οα- 

Ῥ᾿ε1ῖ5 ᾿Ἰπηποία!ῆἔς Ογτο, δὲ ραγίτη ες 
Ρεσυπία ρϑγίτα ἃὉ υγϊῦα9 Ηδε]]ς- 
Τροπτίδοῖβ Γαδ] ναΐαπιη 6] ] τὶ οὰπὶ 
Ὑμταοῖθας σφ Πηξ τεΐετε ΧἜἝΠορΡΏΟα 
ἔαρτὰ 1.1» 9. 

Ὡς [πῃ π1ο αἰϊεγ (εηῇ οἱϊπι δὰ Ηδεὶ- 
Ἰεηϊσᾷ 111. 25. 10. υὉ᾽ Χεηορῆοη Οεγ- 
Γοποίατη νοοᾶῖ ΤΠ ατῃ ; [εἀ ἢ. ]. 
Παῖῖπὶ (αι Γ ὑπὲρ Χεῤῥονήσου, [1ἴὰ- 
4ὰε Οοτπιπίαδοαπη πῆ πισταὶ ἰη(6}}}- 
8616 Εἷ ΠΕΡΒΠΈ, 

4. ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε] ΟἸεδτ- 
οἴ πὶ Ουτὸ δυξοτοτα ἔα 8 0611} Γα- 
οἰρίειι, ΠΏ ΡΙΒ, ἀνεοῦ, κο. ΘΕ 2. 3. 

ἴεᾳᾳ. (Δ 4805 Ιοσοβ Ζεαης Ἰεέξλοτε πε 
ἈὈ]Θραῖ) ποη ἰ6ΡῚ, πιοηεὶ δ εἰῖκε. 
Θεά ἐρτοσῖς ἔα] ]ΠΠτὰγ, ἈἜΟΠορἤοΩ εηΐπὶ 
ταϊηϊ πη σόϊ Πρηϊῆσατε, ΟἸοαγο Πα Π 
Ογτο αιέξτογεηι ἔα 8 061} σουέτγα ἔτγα- 
{γι ΓαἰοΙρΙ εηαὶ, (εὰἀ νεγθατη ἔσεισε 
τοίετί Ὁ) δά {εηπεητία : δίδωσι δ᾽ αὐτῷ 
Κῦρος μυρίους δαρεικούς, Ῥερσιιηΐατη 
σα θὰ5 ὑἤρθυς ρεῖϊεγις ΟἸδαγοῃ 5. εἰ 
(τ Ἰπγανετῖς Ουταβ., [4115 τηδη]- 
ἴεῖῖα ογατίοπς ἐχροίαϊς Χεπορῆοῃ ἴ. 
1, ὃς 

ἀἄλλεχη) Νυϊσαίυ πὶ ἀλλαχοῦ οοτ- 
τοχὶ. Βοτγπηα αἰΐετα οἷ Αἰτῖσα, δᾶ- 
ἀειηααε εἴ ἰηῇγα υἱῖ. 3, 47. δ᾽ ρατὶ- 
[ἐγ ΠΊΔΥΡῸ δίερῃ, Ῥατγι, Ετοη, Ὠαθεηΐ 
ἄλλῃ, αἱ ἢ. 1], 

6. δοκς::) Ἑτοη. μοι δοκεῖ παῦεῖ. 56- 
αυξη8 εἰρήνην ἄγειν Θχ ᾿ἴδτο Βτοιβεῖ, 
Ῥατιῖ, εἰ τηᾶγρίης δίορῇ. δαάζοῖνὶ ἴῃ 
ἰοσιπι γυΐ τὶ ἔχειν, Βέμλ τοῦ 111. 1) 

» {2 



ΒΒ ΥΓΎΥΙ. 119 

ως Χ "Δ 5 ᾿ " 7 7 “:΄ »“" 

ἐξὸν μὲν εἰρηνήν ἄγειν ἄνευ οὐἱσχύνης καὶ βλάβης, ὐβει-- 
-»-“7ὦ΄ψ ᾽ ς ο Ἃ »᾿»5ος .«“ 

τῶι πολεμεῖν" ἐξὸν δὲ ῥωθυμεῖν, βούλεται πονέϊν, ὥστε 
» » 9 3 5 Ἷ ἐὼ» δ 

τσολεμειν" ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ὠκινδύνως, αἰρειτῶιϊ, τῦο- 
΄ὋῸὋ7ὕἅἢ Ψ ΄-ο- »᾿». 

λεμων μείονῳ τὠυτῶ σοίειν. 
3 αῳ Ἃ “ 5 

ΒΕ κεινος δὲ, ὥστερ εἰς τῦῶι-- 
Ἂς ον ᾽ ΕΣ ς ὔ΄ “ 5 7 

δικὼ ἢ εἰς ἄλλην τινὰ ἡδονὴν, ἤθελε δωπανῶν εἰς πόλε- 
“ ᾿ 5 9, Ν Ν τ 

μον" οὕτω μεν οὔν Φιλοπόλεμος ἤν. ἸΠολεμικος δὲ αὖ 
΄ ᾿ » Δ « ͵΄ ͵΄ 3 . ἐν χὰ 

τούτη εἰνωί ἐδόκει, ὅτι Φιλοκίνδυνός τε ἥν, κῶὠὶ ἡμερῶς 
Ν Ν "7, ὅς Ἃς ΄Ἷ“ 7 ΜΝ. ὧν δ ἫῬ 

καὶ γυκτος ὥγων ἐπι τοὺς πολεμίους, καὶ εν τοῖς δεινοις 
Γ᾿ ξ ς υ» "»" 7 « Ζ 

Φρόνιμιος, ὡς οἱ πῶροντες πῶντῶώχου πῶντες ὠμολογουν. 
δ δὴ 5. ὦ Ν κι τῆ δ“ ε Ἀ ἈΙΙ͂ “ 7 

Καὶ ὠρχικὸς δὲ ἐλέγετο εἶνωι, ὡς δυνωτὸν εκ. τοῦ τοιούτου 8 
, “" ἐΣ {"-: -»“᾿ ἰρ Ν Ν - “ἦ 

τρόπου, οἷον καὶ ἐκέινος εἶχεν. Ἵκωνος μὲν γῶρ, ὡς τις 
ΑΝ ὁ 7 “ - χ; « νι 3 “" - 

καὶ ὠὡλλος, φροντίζειν ν, σπτως εξει ἡ στρατὸν ὠὐυτοῦυ τῶ 

β' ψ' 7) - ε Ν ᾿ 85 
ἐπιτήδειω, καὶ παρασκευάζειν τοῦτον" ειῶνος δὲ Ρ 14.2.1} ἐμ 

Ψ -“ -“" ε ἊΨ “, Ἂ μῆς 

ποιήσωι τοῖς τσώρουσιν, ὡς τόιστεον εἰῆ Κλεάρχω. ὭΤουτοθ9 
ΝΥ 3 » -“» « ; καῦμτος Ἄς εἰ ΩΝ Χ 

δὲ ἐποίει ἐκ τοῦ χωλεπὸς εἰνωι. Καὶ γῶρ ὁρον στυγνὸς 
μρῷ Χ κ᾿ ων ἐδ ας Έ ΄ τς ΤῸ » δ 
Ψν, Και τη ᾧωνη τροχυς ἐκόλωζέ τε οἱ ξει ἰσχυῤῶς, κΚῶι 

14. ἡσυχίων ἄγειν ὕτο ἔχειν ἀεάϊ εχ 
τηᾶτρῖῃς Θίερῃ. εἰ ῬΑ. 

ὥστε τσολεμεῖν) Ηθθο ᾿ἰδεγ Εϊοη. 
οτγηϊῆι : εἰ Ροίείξ. ἀὸς νεπιαῖε ἢ }ὰ5 
τηθγη τὶ ἀπ τατὶ. 

οὕπω μὲν οὖν] Ἐχ ΟὐεἸ, οὖν δάαϊ- 
ἴὰπὶ ἃ Ζευηῖο εἰ ὙϑεῖΚιο, ταὶ ἀυ- 
διτατοηδθση δάμαο δ] σααπὶ δῦετε νἱ- 
ἀεθδίατγ. 

ἡ, Ἰπολεμοικὸς δὲ αὖ] Τῇ Ἑάά, νειί. 

εἰ Ουεϊῇ, αὖ ἀεεᾷ. 
παὶ ἡμέρας καὶ] Ἐχ Οαῆαϊ, ἡμέρας 

σε καὶ αὐαζοϊνιε Ζεαπε, τηᾶῖδ. Ρηὰ5 
εηϊπῇ καὶ ρετῖϊηεῖ δα δΔηςεσ 6 η8 τε: εἴ 
{τατίτὴ τγαρεῖα δδάθτη ἰογπη}}]α τε--- 
καὶ αἸΡ] σεῖς. Ρτὸ ἄγων τηδ]6 ΑἸάϊπα 
ἄγει Ὠδθεῖ, 

8. ὡς δυνατὸν ἐκ τοῦ τοιούπου πρόπου] 

γυϊξαῖα ἱπιεγραπέϊϊο, σὰς σοτηπιᾶ 
ΡοΙ͂ δυνασὸν ροηΐϊ, [εξε}} 1 ̓πτεγρτοῖεβ, 
αξ ταοηυϊ π᾿ Ερ!ῇο]α δ Βομϑβξεγα πα 
δὰ ϑντηροῇὶ ἵν. 57. νετγίε  μιιοεόα- 
ὙΜΥ͂ Εἴϊαηι σαὶ τ βογαηαμη Ἰάοηδις ε{72, 
φιαημηη (ΟἹ Ποοΐ ἰἰσοὶ ΡῈΥ πη σ πη μη: 670. 
γι οὐ ἡπογες, φιϊδμς 114 ἐγαΐ ῥγααὶ- 
τως, 5ῖο Πατίηι ἰξαυϊτατ τοῦτο δὲ ἐποίει 

ἐκ σοῦ χαλεσὴς εἶνφι, Ὁ] εχίρεξιαδαβ 

σῷ χ. εἶναι. ΤΠαογαϊάεβ νὶ. 17. ὅτε 
δὲ ἔκασχος ἢ ἐκ τοῦ λέγων τοείϑγειν οἴεται 

ἢ στασιάζων----λαβὼν----ἄλλην γῆν οἰκή- 
σειν, ἈΌΪ ΠταΠ]Πτοτ εχίρεξιαθδϑβ ἢ τῷ λέ- 
γῶν πσείϑειν. 

ὥς σις καὶ ἄλλος] τὰ εἰξ οἰαπι [ὰ- 
ῬΑ. Ὁ, ΤᾺ ΘΕ ὙΟΡῸ δἴ τ΄ ΤΠ ΤΕ - 
πε δῖερῃ. σε], Ετοη. ες ὡς εἴ σις, 
αυοά ϑι᾽ερῃδπα5. πιαίαν!ς πη εἴ σις. 
ὕιττατηφαε ἱπερίε ροίαϊς Ζεαπε, πιὸ- 
οὐπὴ ἔαοϊς Ὑ͵εῖκε : συδπησδπι, ἢ 
ΘιτΕΡ Δ Π 5 δαξϊοτγιταΐθ πη Πἰδτίὶ Ῥατι, αἱ 
νἱάετατ, Τδουῖα5 εἰ, Ἰρίε εἴ σις Τοτῖ- 
Ρίυ τη ΠγΔ1Π|. 

ἐζε.] ϑίερῃ. Ῥαγ, Ετοη. ἔχοι Πᾶ- 
Ῥεηΐῖ. ϑεηιεξηβ ὡς πιστέον οαπὶ Ζεα- 
ηἶο ἄςάϊ ρτερεσηῖς Βτοάδο εἴ Πγγηδηΐδ 
ταατρῖης ΜΝ ΊΠΠ])|οΙ, ΕΔ α, ρα ηοῖρεβ, συ εἰ. 
Ετοὴ. παῦεπὶ ὡς ἀπισχέον, ϑ΄ῖΈΡΠΔΠΙ 
Ῥτίοῦ εἴ Ιοοηο]. ὡς οὐκ ἀσειστέον, 
δίερῃ. ἔεξο. ὡς τοεισπέον, ΕΠ αἸΟὨ ὉΠ 
εἰ  εκα ὡς οὐκ ἀσίστέον ΘαἀἸἀεγα ΐ, 
γγεῖῆζε ταπηεη πιαίεραϊς ὡς ἄφα -’ι- 
στέον. ϑδεὰ ἄρα πῖο ἰοσὰπι πος Βᾶ- 
Ῥεῖ. 

14 



120 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

»“.»".) ε, ς "νν ω» 5] 4 6, ὟἯ 

ὀργη ἐνίοτε, ὥστε καὶ αὐτῷ μεταμέλειν ἐσθ᾽ ὅτε. Καὶ 
Ὁ» 5 ᾽ Η ς 7 ὺς Ἃ δε 

Ὑγωμῆ δὲ ἐκόλωξεν οκολώστου γῶρ στρωτευμῶτος οὐδὲν 
ς » »΄ ὯΣ 2 ὃς 7 3. ἃς » 

τοήγειτο ὄφελος εἰνωι. ᾿Αλλὼ καὶ λέγειν αὐτὸν εῴασων, 
« " Ἂ ͵, »«ἷ »-“ρ᾿ ΄ 27 

ὡς δέοι τὸν στρωτιωτήν φοβεῖσθαι μῶλλον τὸν ὠρχοντῶ; 
ΩΝ 9 Ὁ» ἣν Ἂς ρ Δ 

ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι φυλακῶς Φυλαζειν, ἥ ͵ 

φίλων ἀφέξεσθαι, ἢ ἀπροφασίστως ἰένωι τυρὸς τοὺς το- 
᾽ Χ ἢ -“, ρω “, » “ 9 7 

11 λεμίους. Ἔν μεν οὖν τοῖς δεινόις ἡθελον αὐτοῦ ἀκούειν 
5 ᾽ ξ »Ἂ»“ ς ἊὉ»)} Ἂς 

σφόδρα, καὶ οὐκ ἄλλον ἥρουντο οἱ στρωτιωτῶι. Καὶ γὰρ 
Ν ἊΝ 7 ἊΝ ᾽ Ὡς Ἂ᾿ ᾽ἦ ") 

τὸ στυγνὸν τότε φΦωιδοὸν αύτου ἐν τοῖς προσώποις εῷωσῶων 

9. μεταμέλειν) Ματείυβ σοη]οϊεῦαῖ 
{οτ θεμάαπη: μεταμέλειν ἔσϑ᾽ ὅσε δὲ 
παὶ γνώμῃ : (επτεητία δΔῸ ἢ. 1. ρίδπο 
ΔΙΙεηἃ. γνώμῃ Θπΐρῃ ἢ. 1. Εἰ ΟΝ γα- 
Ζ1ογ6, αἴ Ἰητεγργείδτασ ΝΥ εΚε. 
[ὲ ΟἸξδγοῦο. εξ : ἐκόλαζέ τε αἰεὶ 

ἰσχυρῶς, καὶ ὀργῇ ἐνίοτε, ὥστε καὶ αὐτῷ 
μεταμέλειν ἔστ᾽ ὅσε καὶ γνώμη δὲ ἐκό- 
λαζε: ἀκολάσασου γὰρ στρατεύματος οὐ- 
δὲν ἡγεῖπο ὄφελος εἶναι. ἴῃ δος ἰοοο 
δαῃθῆις Μαυτεῖαβ, νἱγ Ἔρτερῖι8. ε]Γ- 
46 επηθηἀδιοηθεῶ ρῥτοροίαϊς. πα}1ἃ 
Δααιία ταῖϊοηα, απάδ σορηοίοι ροίδι, 
αυϊά ε͵5 Δηϊ πη πΠῈ να] ἴῃ ἱρῇς νεγ 5 
νῈ] ἴῃ εοσὰτῃ ροἤίοηε εἰ ταξϊατᾷ 
οἤξεπάςτιι. Οβεηίαπη ροἤιίϊοης ἰὼ- 
Τρίοου, εἴ τϑρϑία ἔογπχοϊα ἐνίοτε εἴ 
ἔσθ᾽ ὅσε ἴῃ δοάξι) οΤαϊομἷς ποτ το. 
δεά 1ὰ τηεγιῦταπιὶ ἀπαῦι5 (δηίθητιῖ5 
ςοηῆαῖ, συᾶτατη ὑπδηυεηθ! δ. σΟΠῚ- 
τηοάς δαἀϊαπέϊαμη Ὠαῦεῖ ἐνίοσε νὰ] ἢ- 
1116 νοσαθι] απ. Θαϊ επἰπὶ ναϊία 
{Π|Π|15 εἴ νοοῖ δίρεγ, τἀ πααᾶτῃ ΟἸςατῖ- 
ΟἾ5, ἸΠΡΕΙΪΟ [0 {αὈ]εέϊοβ [ἘΠΊΡΟΥ 
ταν ει οαἤιραῖ, πο [ἘΠΊΡΕΙ ἱταίοὶ- 
ἰὰγ ἤπια]: πες ἢ αυδηάο ἰγαί(οϊτατ, 
1Π ΔΙ πᾶίϊοπα σαὶ δάδο ἱπολπάοίοϊς Ὁ ]-- 
406. υἂὐἱ δὰ ραεηϊζδητιϑε πεοοηταίεγη 
Ῥτονυεμαίοσ, ψογα ΠῚ νἱγ σταν β οἵ ρτὰ- 
ἄδηβ πἰἢ σὰπὰ ταίϊοθς πετηϊπεῖα ἀδ- 
Πίξαϊ, 4ὰδ πιῇ ἴῃ [Ἐνογταῖς τΔτηεπ 
ἴῃ οδυία ροῦπθο ἃρρᾶγεσε. ἤμπῃηος ε- 
ηαυϊάετη νετθοπατ εη!π πὶ ἴπ να]ρατὶ 
ἐπτοτραηξϊοης νάξο εἰ αηΐος ριοθο. 
Μαυτεῖαβ οσοηίγα ΟἸξαγου τα ἴαοϊς ποη 
ὉδΙ4 06 ταῖίοης εἴ ργααδητία ἰπ οδῇϊ- 
ξαπάο υἱἵὰτη, {εἀ ᾿πιεγάμ πὶ τηοάο :΄ 
αυοα δἀάϊ(α [εηϊθητα ἀκολάστου---ὔφε- 
λος εἶναι ἴεττε, ποη νἱάδιαγ, υτἱ ἰρία 
Ὦξεο επηθηάδιϊο σα] τατα ἀξ απ! θ5 
ΟἸοδτΟΏΙ ἀείγαδιῖ, ἀάσοσας ἰά ᾿ρίατα, 

ααοά νε] (οἱαπι ναὶ τηᾶχίπιδ ἴῃ ᾿πῦρε- 
ταϊοτία νἱγίατε ἰοϊος Γρεξϊατι. Ηᾷᾶς 
ἐθο ται ποῦϊᾶ5 σοἸ]]εξῖα5. ροίαϊ, 4αὰο- 
δ πὶ νἱάεο ΠΌΡΕΥ ανεπεη ἀοέξξατη 
ἴΏ εαπάεπη οσοπ͵]εέϊατγτατη ἱποϊά!ῆξ. 

. Οδυίατη. ΟΠ ΈΠΠΟΏΙ5. πὲς ἰρίες δαϊάϊτ, 
πες ἐηυϊάδη τεροτῖγα ροίαϊ. ἴ5 εα 
Ηεμ ες πὶ ϑρεοϊπιῖηα Ρ] αιοπίοο Ρ. κ4. 
οα)ὰ5 τἀτηθῃ γαῖϊο δπηε ἰδ Πα] τη] Ὲ}5 
οοιητηοάς ρτοοεάϊτ, Νίδηι 5 Τ[εγναῖα 
Ρατιίοαϊα δὲ νεγθα 1:4 ἀϊροῆτα νοϊ] αἱ : 
μεταμέλειν" ἐσ ὅσε καὶ γνώμη δὲ ἐκό- 
λαζε. Θυοιϊείσαπααα Χεηορἤοη ἔοτ- 
τα κωὶ- δὲ ἱ. ε. 6' Ψεγο Οτἰταγ, αυαοά 
ίδοϊις Τρ Πτης, σορυϊα καὶ {ἘΠΊΡῈΓ 
ΤΠ ΠῚ ὈΓΆΠῚ ΟΥ̓ΔΕΙ ΟΠ 5 Ἔχοσαϊταγ, Θυοά 
οαπὶ ὈέΠ6 δηϊτηδανετίἊαπι τἐπετεῖ Μὰ- 
τεῖα5. τοόϊε 15. δἰ τογα πὶ ρατγι ο]ᾶ πῇ δὲ 
οὔηϊῆι. εηΐϊαιδ ἢ αὶ ἴοτιε ροῆεῖο- 
Ὡς ἰογπηυϊὰ ἔσθ ὅτε εἜχίγεπηα οβξῃ- 
ἀδηῖατ, σογὰπιὶ ἰαβιαϊο οσοσυττις ΓΓαῖ- 

οΠϊηίοη εἰ ζεαηα δηποίαϊο ἰοσο }Ἐ - 
Ἰϊαπὶ Ψ. Η. ἵν. τι. αἵσπερ οὖν ἐχρῆτε 
Σωκράτης ἔστιν ὅτε. ἔχ Βριοία.] 

το. φοβεῖσθαι), ΒΤΟΠΙΩΙ ἰοσαπη Ρο- 
ας Ηυτοῃὶηίοπ. ἵν. 1,17. Οἰἱεαγοίμς 
αἷμα 1, σοι ΟΊ ΟΥ̓ 21 ἐαογοιμ1 αἰσεῤαὶ, 
2γηρεν ἰοῦ ῥοίη5 φμαῦι ἤο ίοηη τπείμῖ 
εἰεῤεγε. 

φυλακὰς) Βάά. νεῖ. (πεῖ, 8δῖ1ο- 
Ῥέδυβ Ρ. 26ο. φύλακα: ΠΑΌΘΗΐ, 

ἢ ἀπροφασίστως) ἰἴὰ οὐταὰ '5ἴοθδεοο 
Ῥαγιί, Ετοα, μὴ Ααἰά, 1.π|. Οαεϊξ. 
ϑίερῃ. ἤ μὴ Οδῇδλ)ιο, καὶ μὴ πιᾶῖρο 
γη]οιῖ, 

11. καὶ γὰρ τὸ] ΑὉ πᾶ, νεῖί, 
Ουε!. γὰρ θοῇ : ἀείποερβ σφοδρὸν Πᾶ- 
Ὀεῖ τηᾶῦρο Ποῖ, εχ Οοάϊοα 1. ῥτὸ 
φαιδρόν. 

ἐν σοῖς τοροσώποις] [ΓἰΌετ Βτοάθοϊ, 
Ρδιί, Εἴοη. σοάεχ 2. 6. ἴῃ τηδρίης 



͵]ΒΕᾺ 1]. ΟΑΡΙ ΝΊ. ΣΟῚ 

γ χὰ ἀ Ἢ Ν 3 ΄ Ν ἂν 
Φαίνεσίϑαι, καὶ τὸ χαλεπὸν, ἐρρωμένον πρὸς τοὺς σολε- 

͵͵ » ͵Ζ7 Ἂν «“ 7 Ν Ε “κε Ν 

μίους ἐδόκει εἶνωι ὥστε σωτήριον κῶι οὐκέτι χιώλεσον 
» ΄ « ἣν" ὦ “-" -“᾿ ΄' ᾿ Ε] Ξ Ν Ζ 

ἐφαίνετο. Ὅτε δ ἔζω του θοίνου Ὑενοίντο, Κώὶ ἐξείη τρὸς 12 
“7 ᾽ ΄ Η ΄ 95. Ἂς ᾽ “ἤ ε Ἁ 

φλλους ὠὡρχιομένους Φπίενῶι, πολλοὶ οὐτὸν ὠπέλειπον᾽ τὸ 
]ς 5 ΝῚ » .Ψ, 5 ᾿ς Ξ τ, νΝ Χ Ἢ ᾿ Ἴ . 

γὰρ ἐπ χωῶρι οὐκ εἰχεν, ὡλλώ φΦεὶ χωλεστος Ἀώὶ ὠμὸς ἥν 
.« ΄ Ν Ἂς ε »"» “ "»" 

ὥστε διέκειντο ρος ωὐτὸν οι στρωτιῶτῶ!, ὠσερ πηοίδὲς 

πρὸς διδάσκωλον. Καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ εὐνοίοι 15 
« ΄ ΕῚ ΄ ΟῚ ἰὴ «“ 

επομενους οὐδέποτ εἰχιεν" οὐτινες δὲ 
δι “ὅς εἰ ἢ 

ἥ ὑπὸ τόλέεως τετῶ- 
΄ ον » »" ν᾿ ν Ν 5 , ΄ 

Ὑμένοι, ἡ ὑπὸ του δέσθϑωι, ἡ ὠὡλληὴ τινι ἀνωγκη κατεχο- 
γι ἤ ῊὩ 7 2 ΝΣ εὲ 

μένοι τωρείησων ἀὐτῳ, σφόδρω πειθομένοις ἐχρήτο. Ἔ- 
Ν Ν Ν Ἵ, -ῳ Ν ΡΥ μρὰ ὡς 7 

πειδὴ δὲ καὶ ἤρξαντο γικον σὺν ὠὑτω τοὺς πολεμίους, 
7 , κατ Σ. ᾿ "»“ τῷ ἊᾺ ἐν Ε 

μεγώλω δὴ ἥν τὼ χρησίμους τσοίουντον εἰνωί τοὺς σὺν αὖ-- 
Ἂ" Ὁ» ὡ ͵, ᾿- Ἂς ὩΝ ᾿ 7 ο. 318 

τῶ στβατιῶτῶς 720 Τὸ γα σρος τοὺς τῶο ἐμοὺς ὃ ὠρβώ- 

Ἂν ΓΙ Ὁ Ν Ν Χ ὩΣ Ἅ, Α 

λεως ἔχειν τοὰρήν, καὶ τὸ τήν ταρ ἐκείνου τιμωρίων ᾧο- 
» 3 ρος 9 δ » ΄ τ -“ Ν Ν 37 

βέσϑαι, αὑτοὺς εὐτάκτους ἐποίει. Τοίουτος μέν δὴ αρ- 

ΨΠΙΠῈοΙ. Παθεηὶ ἐν σοῖς ἄλλοις προσώ- 

σοῖς. Μιάεξιαγ ἸΙΌτατ 5 ΟβΈΠΙα5 ρῥἷυ- 
ΤᾺΪΪ ΠΌΠΊΕΓΟ προσώποις ΔααΙ ες ἀλ- 
λοις, Ρ]αἴάτοῃ5 Ἰἰοοῦση ἤὰης Ὀὶβ 
Ἰασάανιτ, ἀε ΠΗ ογ γαϊηε Ατηϊοὶ Ρ. 253. 
εά, ΒΕ ΚΙ εὐ ϑυπιροί. 1. 4. (εὰ νετγ- 
15 Χεπορῃοηῖεὶς δυβιηυϊῖ, ΠΗ φυοά 
Ρηοσςε ἰπ ἰοοο σοῦ Κλεάργου πὸ τσρέσω- 
σον ὨΔΌεϊ, ῖ 

καὶ οὐκές!] Νῖαϊς Ετοηῃ, καὶ οτηϊί- 
ΤΠ ᾿ 

12. χοῦ δεινοῦ) Ουεῖΐ. σῶν δεινῶν, 
ΘΕαΌΘη5 ἀρχιομένους οατὴ ΗΙΟὨΙηΐο- 
1Ὸ ΓἈτΟΠετα5 ἴῃ ἀρχομένοις τη αἴδτὶ νο- 

Ὑ]α1{, τερυρηδηῖς Ζεαηΐο. ϑεὰ οἷα- 
ΤΟΥ ἰἴὰ ἤδτεῖ οταῖῖο, αὰ85 ἡὰπο εἴ 
ΔτηὈΙΡαδΔ. 

ἀπέλειπον) Εαά, νεῖ, (σπε]ξ. ῬδτγιΓ, 
ἀπέλισον. 

13. ὑπὸ ποῦ δεῖσαι) δρομαΐο «(άπ δὶ 
γετία ηΐ. ΜΙΏῚ ογαῖϊο ὨΪΓῚΪΒ. ὈΓΕνῚΒ 
«(16 ν!ἀετυΓ. 

14. ᾿Επειδὴ δὲ καὶ] Εἴοπ, Ἰἰρετ δὲ 
καὶ ΟΥΑΙ τς, 

τὰ χρησίμους ταοιοῦντα εἶναι] Ψετ- 

ἴαπηϊ : 7.ηἴ ἱπάᾶς λαμά ἰσνία φμσααηι 
ἐγαρΐ, φίαθ γ111118 εἦμ5 ααἱ γερι δο  ἰἰσατη 
μτίες γεάάεγεηί. ἴῃ ααϊθι5. σοηίξου- 

τοπεπὶ [επίθηταγιτη 103 8π| εησ! ἀξ τ 
ἀεπάετο. Νίαπι δηΐξα εταΐ : (Ἰθᾶσομο 
[ἘΠΊΡΘΓ Ῥτοιηῖοβ ρᾶτα!ῆξ οπληεβ, αυΪ 
νεὶ ᾿πηροτῖο 6] 58 διίγι θαι) εἤξηϊ, νεὶ 
4005 ἐρεῆαβ νοὶ δ᾽ῖϊα ῃεοθῆϊίας ἀά- 
71. ηχηῆῖες ; νο]απίατι! πὶ νοῦῸ ἈΠΊΪΟΙ- 
τὰ Ὀεηενοϊεπίανα δἀάπέϊηπη ΠΕη11- 
ΠΕΠῚ ἰεουτατη ε8. ΒΡ] ηρῖ παης, 
414 δοοϊάεγιτ, ροβεδαυσαᾶτα ΤῊ} 188 
αὰπὶ ΟἸδάτοῦῆο νίποετα ποΐετῃ σορό- 
τὰηῖ. (Οοηδαεθαῦς [ΟἸ]ΠἸ]σεὶ ΟἸδαγοὶ 
᾿ηϑθηϊο εἴ ντίατε εἰ Ὠοίεπὶ σοῃίθτη- 
Ππεῦδηῖ. ϑ8ε4 δάαϊταγ, δοὸ5 ἤπια] οτ- 
ἀἸη15 εἴ ἀἸΠΟἸ ΡΠ 8. ΟὈ!εγνδητίογεβ εἴα 
ἰαξὶοβ, εὸ αυοά ἱπηρετιδίογιβ ἰγάτῃ εἴ 
Ῥω ηδπ {ἰπηεγθηῖ, 94τὰ δηΐεα ἀἸδει πὴ 
ἔατι, ΟἸεατο ματα ἴῃ εχίσεηάδ γα }ΠΠτᾶτὶ 
ἀπ οἸρΊ Ια ας ΙἘνεταστη, [ἀδοηὰς 
δτάν θη Γ] ΠΠΠΌ 5. Θυϊά ᾿Ἰρῖταγ πο 
ΑἸ ΟἸρΡ] 86. οὈΐεγνδηῖτία σατα νἱξὶογίϑε 
σοπίπεταάϊπε σοηῃ]ιπέϊοπε πᾶῦεῖ ποὸ- 
ν᾽ ΔΙρσΌΓΊΘΩΤΙ ὁ Νιάεδῃς δουτίοτγες ἃ 
ΜΊΠΙ ργϑῖογεα νέα πὶ εἶνω, δά ἀϊτξοτηι 
Ὁ Π [9 00 Ὁ 

ϑαῤῥαλέως) Ῥατὶί, ϑαρσαλέως. Ὧ:ε- 
ΠΕΡ. εἶναι ῥτὸ ἐσ'οίεε Ὠαῦεπὶ Εάα. 
νεῖ. οὑτ (μεὶξ, ἐσοίει εἴ τὰ Ἰιρτο 
Βτοάφὶ εὖ δίερῃ, 

13 
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χων ἥν' ἄρχεσθαι δ᾽ ὑπὸ ἄλλων οὐ μάλω ἐϑέλειν ἐλέγε- 
μ ΟΥ ΚΣ εἶ 3 7 3 Ν ΄ 3) 

το. ἮΝ δὲ, ὅτε ἐτελεύτω, ἀμφὴὶ τὼ πεντήκοντον ἔτη. 

Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειρώκιον ὧν ἐπεϑύ- 
ἐς ο. 5. ἊΝ Ν Ἵ )ὕ ς ΡΝ Ἢ διὰ 

βε!: γενεσσ ὧι γήρ τον μεγώλω τροωττειν κῶνος Κῶϊι σίῶ 

Ἂς 3 3, 5 ᾿ “ρ ὁ 7 ταύτην τὴν ἐπιϑυμίαν ἔδωκε Τιοργίος ἀργύριον τῷ Λεοντί- 
3 Ν Ν μα ᾽ὕ β᾿ ε Ἂ, γδι 7 ᾿ 

17 γώ. Ἐπσεὶ δὲ συνεγένετο εκειγῶ, ἐῶνος ἡσδή γομισῶς εἰν ον 

Ν 37 Α. Ζ ἉδΟἭ -Ὁ- ᾽ὕ Ν ς » 9 

καὶ ὥρχειν, κοιρὶ, Φίλος ὧν τοῖς πρώτοις, μή ἡττώσιτοι 
» ὩΒΉΡΥΟ » , Ν Ἂς 7 ,ὕ ε Χ 

εὐεργέτων, ἥλϑεν εἰς ταύτως τὼς σὺν Κύρῳ πράξεις καΐ 
7) ͵ Ω ᾽ 7 “7 » ᾿ δά 

ὠετο Κτήσεσισωι εἰς τούτων ὀνομὼ μεγώ, καὶ θυνώμιν με- 

18 γώλην, καὶ χρήμωτω πολλά" τούτων δ᾽ ἐπιθυμῶν, σφό- 
Π) “" -“ Ὁ» .“ ϑὰ » ἈᾺ δ νι 

δρω ἔνδηλον οὖ καὶ τοῦτο εἶχεν, ὅτι τούτων οὐδὲν ὧν 9: ἐ- 
᾿ “ Ἂς 9 5 ἣν, τς πᾷ 7 

λοι κτῶσϑωι μετὼ ἀδικίας, ἀλλὼ σὺν τῷ δικωίῳ καὶ 
“Ὕ ὅ5 δὲ 2 Ζ "7 δὲ ὦ 7 

κώλῳ ὠετὸ Ὅὲεὶιν τούτων τυγχώνειν, ὠνευ δὲ τούτων μῆ. 
ὕὔ ΝΝ »“, Ε »“ Ἂ τ 9 “ 

19 Αρχειν δὲ κωλῶν μὲν καὶ ἀγωϑθῶν δυνατὸς ἤν" οὐ μέντοι 
2. 9 ἜΝ ο΄ ͵΄ ς »-.- ν « Ἂς 3 

ΟὐΤ ἰόθὼ τοῖς στρωτίωτωις εὐὠῦύτου οὐτε Φόβον ἐκῶνος εμ- 

οε 3 Ἂς ᾿ς ΕῚ Ψ -“ὦμ" ἃς 7 

ποιήσωι, ὥλλὼ κωὶ ὑσχύνετο μώλλον τοὺς στρωτιωτῶς, 
ΩΝ ς« 5 ᾿ 3: δὲ 7 ν ἊΣ ᾿ 

ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκέϊινον" κωὶ (Φοβούμενος μνώλλον ἥν ᾧανε-- 
Ν ἊΜ“ ἃ ἢ - ΄ Ἀ ς » 

ρος το ἀπεχϑάνεσϑωι τοις στρωτιωτοίς, ἤ οι στρωτιωτῶν 

4,6 »"»" 2 7 7 Αἱ τον »“ Ν ρϑω: ἃς ἐβ 

2070 ὠπίστειν ἐκειγῶ. ἅλετο δὲ οθειν ὥρος Το ἀρχὸν εἰ- 

16. Τοργίᾳ}] Οοτρίαθ εἰ Ῥτοάϊουβ 
ΤΠεῆδ] απ, Βοοοείατη εἰ οπηπεπι ἔεγα 
Οτοοίαπη ρειαρταθαπί ἐσὶ σοφιστείᾳ. 
Ϊῃ Βοβοιία (ἐν Βοιωσοῖς) Ῥτοάϊσατη (ε- 
ΠῚ ἃ α!ΠΠ[{Θὸ Ἰρία πὶ ΧΕπορῃοηΐεπι τε- 
ἔετι ῬῃμΠοῆγαίαβ 1. ο. 12. δάάεηβ ἀξ 
Χεπορποηίΐε : δεϑέντα ----καϑσσάνσα 
ἐγγυητὴν τοῦ σώματος. Οαρτίνυτῃ ἰρὶ- 
ἴὰγ ἴῃ Βοροῖὰ [αϊε ΧΕπορποηΐεηι 
Ροηΐϊξ ; οὐ] ταὶ τπιεπηοσία οτἢ η0}}1- 
Ὁϊ εχίδϊ, νεγοὸ ἰἀσῆξῃ ἤπια ἰηἀς δι, 
Ῥτοχεηὶ Τπεῦδδηὶ ἀπιϊοιτίαπὶ εἰ Χοπο- 
ῬὨοητΙ5 ἃὉ ποὺς ἰπἰτο ογίδπι ῥγοσεί- 
ὯΠε. Θυφοίίυγ ἀξ ργοϊίο, οαἱ ἰπ- 
τεγία!ς Χεπορῆοη, εἰ ἴῃ 4ὰο σᾶρίυς 
δὰ Βοοίος ἔαϊε τταἀαξεα9. ε]ίασο 
ΡΙΟΙΪο ἰητεγα ἴδ, (εὰ ἴῃ ἔαρα ΔιΠε- 
πἰεηπατη [δγναίαπη ἃ ϑοογαία πᾶτγαΐ 
όσοι θ5 σὰτῃ ϑίγαθοπα. Ὑιάδ αἰξὲα 
ἴῃ Ὠιίραϊ. ἀε ϑυπιροῆο Ρ. 128. Ρα- 
5η8 ἤφθο δοοϊαϊξ ΟἸγτρίαα 5 89. 8Δη- 

πο 1. Αἰϊαὰ Ἰρίτατ ργο απ αυθογδῃ- 
ἄστη εἴ, ᾳφυαοα Χεοπορποηίεπ ἴῃ Βοθος- 
τογαπιὶ Ροϊεῖϊαΐεπι τεάθκχετ, αυαοά 6- 
αυϊάδπι γαρϑγῖγα ποηάππι ροία]. 

17. κτήσεσθαι.) Εαά, νεῖ. πεῖ. 
κτήσασθαι. 

18. σούτων δ᾽] Ρατ, εἰ Εἴοπ. σοσού- 
σων δ᾽ μαδεηί. 

19. ἱκανὸς) [ΠΌὲεγ Βτοάθ, τηᾶῦροὸ 
δίερῃ. Ῥαγιῖ, Ετοη. δυνατὸς ἀξάετγαηΐ, 
απο τεσορὶ, πε νοσαθυϊαπιὶ ἰάεηι ὈΪ5 
Ροπαΐυγ. ἊΔἰΐθο τἀῖηθη ἰοοο ΠΊΟΧ 
ΟΠ τς Ετοη. 

οὔσ᾽ αἰδῶ] ϑιερῃπίαπατη οὐδ᾽ αἰδῶ 
τενοοᾶνις νγεικε, ποῆγατη εχ Εάά. 
νεῖε. εἰ σαεϊῇ, ἀεάϊε Ζευπς, ἀρρτοραῖ 
(ςηπεη5 οὔτε φόβον. 

ἣν φανερὸς} Ἑαά. νεῖξ, (σαε]ῇ. ἦν ἄν 
φανερὸς, αυοὰ τοπιεῖα ἤθη ογὰΐ ἔρεῖ- 
ποπάμπι, 
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ἣν »" οὗ μὴ »Ἤ »"» ΕΙ ». Ν Ἀ 

γῶῦ, Καὶ δοκεῖν, τὸν μὲν κωλωῶς -τσοιουντὼ επώίνειν, τὸν δὲ 
3 “»Ἡ Ε "Ὁ “" δι, Ὁ ε Ὰ 

ἀδικοῦντω μὴ ἐπαινεῖν. Τοιγωροῶν αὐτῷ οἱ μὲν καλοὶ 
᾽ “ ͵΄, .1 ς δὲ ἊΨ 3 7] κογαοὶ τῶν συνόντων εὖνοι ἤσαν, οἱ δ᾽ ἄδικοι ἐπεβθού-- 

ς » 7 «; Ὰ ΕῚ » “ 

λευον, ὡς εὐμετωχειρίστῳ ὄντι. Ὅτε δὲ ἀπέθνησκεν, ἤν 
3 δῷ ε ͵) 

ὅτων ως τριωκοντῶ. 

Μένων δὲ ὁ Θεττωλὸς δῆλος ἥν ἐπιθυμῶν μὲν λου--2}1 

τεῖν ἰσχυρῶς, ἐπιϑυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λωμβά- 
γοι" ἐπιθυμῶν δὲ τιμᾶσϑωι, ἵνω πλείω κερδαίΐνοι" Φίλος 
τ᾽ ἐβούλετο εἴνωι τοῖς μέγιστον δυνωμένοις, ἵνω ἀδικῶν μὴ 

διδοίη δίκην. ᾿Ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι, ὧν ἐπιθυμοίη, 22 

συντομωτάτην ὁδὸν ὥετο εἶνωι διὼ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ 

ψεύδεσιϑαι καὶ ἐξαπατῶν" τὸ δὲ ἁπλοῦν τε καὶ ὠληϑες 

ἐνόμιζε τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιϑίῳ εἶναι. Στέργων δὲ φανερὸς μὲν 28 

ἥν οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη Φίλος εἶνωι, τούτω ἔνδηλος ἐγί- 

20. ὡς τριάκοντα] ΟΔΙαΙϊο εἀϊάϊε ὡς 
ἐσῶν τριάκοντα. Ἐχ Ῥτοχεηὶ δίας 11- 
σεὲ ἔοτίε ἱπαϊοία τη βοῖατῖβ ΧΕ πορΠοη- 
ἴεεβ, οὰπὶ Ὦξδθο {οτὶετγεῖ, ρεῖετε. [1η- 
ἔγα δηΐπῃ ἢ. τ, 4. Πρόξενος γοσδίῃτ 
ἀρχαῖος ξένος ΚΕΠΟρΠοητ5, ἃ ηυο ἀο- 
το (οἴκοθεν) ΑἸ ΠεηΪβ ἐνοοδῖαβ δὰ Ογ- 
τα τῇ [αεγῖτ, ΗΟΥΡ τ 15 ΔὉ αἱτοαὰς 
οοπίταξζατη αὶ ῆξ ἴῃ ᾿ρία Βαοιῖία, [ὰ- 
ἐρ᾽ σαί απ ἴῃ ἀηποίδιϊοπε Γαρτᾷ δά 
[εξὶ. τό. Νείοϊο νεγρ αυϊὰ ἐρεξϊανε- 
τὶς ἘΠ απ Ψ, Η. χι!, 25. καὶ Ἐξενο- 
φώνσος ἀπήλαυσεν ΤΙρόξενος καὶ ᾿Αντίγο- 
γος Ζήνωνος. Ἐοτα οχτιεγαηΐ ΟἹ ̓  πὶ 
ΡΙατε5 ἀς Ῥιοχϑηὶ εἰ Χεπορποητὶς 
Ἀτη]Οἰτα παγγαῖίοπθβ, 4.85 ἢ Πᾶθετε- 
Τα Ὸ5, [Δ 01] 15 εὔξε Ἰαἀϊοία πὶ ἀξ φίδίε 
Χεπορβοηῖίβ. 

21. Θετσαλὸς  ὙΠυοσγαϊάες5, Π)επιο- 
ἈΠεηεβ, Ὠϊορεηες 8ΠΠ|1| 46 ῬΏΔτί ΑΙ Τα τὰ 
ἈρΡε]δηΐ ; ϑυϊάαθ, 4] Ὦσπο τοζατη 
Ἰοσατη {γα πϑίοτρῆι, ᾿Αϑηναῖον, σαοά οἷ- 
ναῖε ἀοηδίας ἴαθταῖ ΔῸ Αἰῃεθηϊεηῇς- 
θα5, ααϊρυς ΤΠΘΠΔΙ] γα πὶ δα χ Πᾶτο 9 
ΟΟρΡΙἃ5 δάάυχετγαῖ, τεῆε Ποιποῆπεπε 
αν, Ατηοοτ. ρ. 686. εἀ. Ἐείΐίκε. 
Οτεῆξα Ἰαἀϊοῖαπι ἀ6 ποπιλῖπε ἴαρτα ἔαὶε 
ἃρροβίατῃ. 

μὲν πλούτου] ϑυϊάδ5 μὲν οὐγϊῆϊ, (δὰ 
Ῥοίω!ε ΘιοὈδθὰς ὑ. 32. δὶ ἢ. 1. τταηΐν 

[οτρῆς. Τεϊποερβ πλουτεῖν ἀδα] ἐχ 
Ρατγιῖ. εἰ Εἴοη. Ρρῖο πλούτου, ῥτορίει 
{εαὰεπῖεβ τηοάος ἱηῆηϊΐοβ ΠΠΊ 65. 
Μεσαπὶ {ἐπι Ζεαηε. 

λαμβάνοι] ϑυϊάδ5 Οὐ ΠΊ ϑίοῦ 880 λαρι- 
βάνῃ----κερδάνη. Ἐπαϊάστη νυ]ραίαπα 
κερδάνοι οὕτη Ῥοτίοηο ἴῃ κερδαίνοι τη- 
ἴαν!. 

μέγιστον] Μαῖρὸ ϑιίερῇ. Ρατ. ἢ- 
ἴοῃ. μέγιστα. ἸΤ)εϊησερβ ϑυϊάαβ. “ν᾽ 
ἀδικῶν μὴ δοίη μα εῖ. 

22. Ἐσὶ δὲ «ὃ] ϑυϊάδς ἐπὶ «πὸ δέ, 
Βεααξη5 ἐνόμεζε ἀεἀϊ ἐπδάεπεε Ῥοπο- 
πο, Εάά, νεῖτ. (σαε!ξ. Ετοη. Βίοθθοας 
Ὠαῦεης τὸ δὲ ἁπλοῦν τε καὶ ἡλίϑιον ἐν4- 
μίξετο αὐτῷ ἠλιϑίῳ. ϑαϊάδϑ 1]. σ. εἴ ἴπ 
ἠλίϑιοις Ὠαθεῖ : καὶ ἀληϑὲς ἐνομίζετο 
αὐτῷ ἠλίϑιον. ϑιΘΡΠΔηαΤα εἰ τηδγρὶ- 
πετὰ ΨΠΠ1οΙ, Τεουῖαβ Ζεαπε ἀςεάϊε ἀλη- 
ϑὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιϑίῳ οταῖϊο ἐνομίζετε. 
Μέεσατα ἰεπίς Ὑ͵εῖκΚε. [ἢ Τοδπη 8 
ΘτΟῦΌθοὶ Οοάϊςε Ῥατγι, Α. Οτοια5 Γοτὶ- 
Ρίατη τορεγὶῖ : ἑσλοῦν καὶ αἰτηϑὲς ἔνο- 
μίξζετο τὸ ἠλίϑιον. 

23. φανερὸς) ϑυϊάαθ φανερῶς. 8ε- 
4 8Π8 ἔνδηλος ἐγίνετο ῬΓΤῸ ἦν εχ ϑυϊάξ 
εἰ Ραχϊ. τεσερὶς Ζειης. Οὐοάεχ Ρα- 
τι, Α. ΒΙΟΌΘΟΙ ἐν ὅσλοις Παθεῖ ΡΓῸ 
ἔνδηλος, 
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ν 

3 Ψ ᾿; Ἂ 3 Ἄ, ἐφ 

Ὕνετο ἐπιβουλεύων. Καὶ πολεμίου μεν οὐδενὸς κοατεγελώ, 
Ὁ Χ τὰ ᾿ « ων ΟῚ "4 

χά τῶν δὲ συνόντων τάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. Καὶ 
“ ἊΝ Ὁ , 2 Ψ 

τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε" (χω- 
᾿ς Ἂς 4 Ἔν. Ν “» ΄ 7 

λεπὸν γὰρ ὠετο εἶνωι, τὼ τῶν φυλαττομένων λαμβάνειν) 
᾿ς λ ᾿Ν " 7 γ] 5» 7 -« «»-ὦν 5 7 

τὼ δὲ τῶν Φίλων μόνος ὦετο εἰδένωι ὅτι ῥάστον ἀφύ- 

25 λώκτω λαμβάνειν. 

ὀρκους καὶ ἀδίκους, ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο" τοῖς δ᾽ 

᾿ ὧὖ Ν ὃ- ΟῚ Υ Ε] 

Καὶ οσους μέν ον αἰσιϑάνοιτο ἐσ ί- 

ς 3 ὃ" 3 -» ς 3 7 2 “ ποτὰ 

ὁσίοις καὶ ὠλήϑειων ἀσκοῦσιν ὡς ὠνάνδροις ἐπειρῶτο χρη- 
.«) ΄ Ε Ψ ΕἸ 

η6σθωι. Ὥσπερ δὲ τις ἀγάλλεται ἐπὶ ϑεοσεβείω, καὶ 
3 Ψ 7 « ΄ ΠῚ 7 Ὧδε 8 : 

ὠληϑ είοω,, καὶ δικοιότητι, οὕτω Μενων ἡγώλλετο τῷ ἐξα- 
΄εο“ὴ ΝΖ »ρο»ο» ’ὔ » » 

πατῶν δύνωσϑιι, τῶ λάσασϑωι ψευδὴ, τῶ Φίλους 
ΤῈ 4 Χ ἝἬ ἴων ΄“ 5 ϑ ,, 7 

διωγελῶν τὸν δὲ μή τῦωνουργον τῶν ἀπαιδεύτων ἐνόμιζεν 
Ἐργὲ Χ » “Ὁ Ν 3 Ἢ ", Ζ 

εἰνωι. Καὶ τῶρ οἷς μεν ἐπεχείρει τρωτεύειν Φιλίω, 
λ ν ἢ 7 “ 7, - ͵΄ 

διαβάλλων τοὺς τῦρωτους, τούτους ὠετὸ δεῖν κτήσωσϑαι. 
ν Ρ ᾽ -“ 

27 Τὸ δὲ τειϑομένους τοὺς στρατιώτας τυωρέχεσϑαι, ἐκ τοῦ 

συνωδικεῖν αὐτοῖς ἐμηχανῶτο. Τιμᾶάσϑαι δὲ καὶ ϑερα.- 
δ, 5. » 3 «“ »“ 7 

πεύεσϑωι ἠξίου, ἐπιδεικνύμενος, ὅτι ταλέστω δύνωιτο καὶ 

φῶν δὲ συνόντων----διελέγεσο] Ν γι(εη- 
Ὁδοῆ τηοπεῖ, ποὴ δοοϊρίε πάπα οὑτὰ 
Ρ᾽εγασε Τπτεγργαίθαβ : 1:4 ἀσεδαΐ ας 
εἰϊενεδαι οτεηι βα»ηι]αγιόπς, ἄορ  ἐος 416- 
γιάεγεί, ηααοά εἴκει διελέγετο σὺν τσᾶσι 
σοῖς συνοῦσιν ὡς καταγελῶν. Ἀφέτας 
ΔΙσυαπῖο ΓΕ ποϊανί τ : ἐδ 215, 4μ1- 
δμομηη ε[7εϊ, 14 (ορῥεγ ἰοφμοδαίμν, πὶ 
φος ἠαῤεγεῖ ἀεγμι. ἸΤρίε νεῦοὸ ἰηϊετ- 
ΡΓεϊδίαγ : 216 {εγηπορθ εἰ αἸοὶς εῤαΐμν, 
μ' φῆι ζανμίαγες ἀογιάσγεί: 116 οἷδε 3α- 
γα αγιμ5 ΤΡ 6 {μῖ5 ἰοφμῖ ψοἰοδαὶ, μ΄ φαμὶ 
ἐος σορ οηηογεί, αάϊτ τἀτηθη, αυοά 
δὰ ἤδης ταί οημετη ρεγςΠ6 γα ΟΠ νὶ- 
ἀείαγ : διωλέγεσθαι σορ εί “νεη1ε- 
»αγι ρῥενιῤῥλναβη Μηιρίηοίογις ἀξ11ο- 
γιῖς κατεγέλα ἀεὶ τσάντων σῶν συνόν- 
σων. 

24. τὰ δὲ σῶν φίλων] ϑυϊάα5. οὑπὶ 
Ῥατι. ἀλλὰ τὰ σῶν ᾧ. ἀείποθρβ ῥῶστον 
ὃν Ὠαυδηϊ τηᾶῖρο 5ιερἢ. Ρατγι, Εἴοη. 
[ἃ νεῖὸ ὅσ ἃεῆξ ἀδοεθδῖ. 

ο΄ 26.. ἄν αἰσϑάνοισο} Ν᾿ αἰξαίατῃ ἡσϑά- 
νγεσὸ Ἔχ Ρατ, Εΐοπ. οογίοχὶς Ζευπε. 
δυϊάας αἰσθάνοιτο Ὠὰροῖ, αποά ἀδάϊε 

ἽΝ ες, ργγοραπίςε Ῥογίοπο. 
26. καὶ ἀληϑείᾳ) Ηφς ογῇι 58]- 

ἄδ5, ἰάθη οὐπὶ Ρατγ. [εααθ5. καὶ 
Ροῖ οὕτω. 

σλάσασψαι) δυϊάδο πλάσαι ῥτοῦαῖ 
Ῥοτίοῃ, σοτηραγαᾶῖο. ϑορῆοοὶα Αὐ)δοῖς 
νετία 148. Πεπιοῃ. ΡΏΠΙΡΡ. 1. Ρ. 38. 
εἀ. Ῥατγι. 

σῶν ἀπαιδεύπων) [84 ουπὶ Ρατῖ. εἴ 

Ετοη. νυϊραΐατη ἀπαίδευπον σοτΓεχὶῖ 
Ζειπα. Ετοπ. ἴαπιεη ἀεὶ δαἀ)πηξὶαπα 
Ὠδθεῖ. 

τορωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων] ϑυϊάας 
τυρωτεύειν, διωβάλλων φιλίωαν-τ--σρώτους, 
τούτῳ Ὠαῦεῖ. σοὺς τορώτους σγαϊοβϑ- 

γηος φμοίγχμε ἰῃιετρτείαῖασ Απηδίρ- 
5. ᾿ 

κτήσασϑαι) Ἑαὰὰ, νεῖῖ. Ουρὶῖ, χτή- 
σέσϑώι. {εἀ ἴτὰ δεῖν αρεῖϊε ἀεθεδαξ. 

27. τοὺς στρατιώτας) Ατιοαϊατα 
ϑυϊάδθ ομγϊῆϊ. ἀείησερβ παρώσχέσϑαι 
ΤηΔΓΡῸ ΠΟΙ, αχ ἰῦτο 1. 4. ᾶηηο- 
ἴαν!ῖ, 

ἐπιδεικνύμενος] ϑυϊάδο ἐπστδεικνύων ἢᾶ- 
Ῥεῖ. 
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ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν. Ἐὐεργεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις 

αὐτοῦ ἀφίστωιτο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐ- 
τόν. Καὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανὴ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ ψεύδε- 28 

σϑαι ἃ δὲ πάντες ἴσασι, τάδ᾽ ἐστί. Παρὼ ᾿Αρι- 

στίππῳ μεν, ἔτι ὡραῖος ὧν, στρατήγεϊν διεπράξατο τῶν 

ξένων" ᾿Αριαΐῳ δὲ, βαρίβάρῳ ὄντι, ὅτι μειρακίοις κωλοὶς 

ἥδετο, οἰκειότωτος ἔτι ὡροίος ὧν ἐγένετο" αὐτὸς δὲ ται- 

᾿Αποθνη- 29 
ἔν λ -“" -“᾿ « » ᾿ Φ 

σκόντων δὲ τῶν συστρατηγῶν, ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ βασι- 

« “ 7 Ε υὔ δ “" 

δικὼ εἶχε Θαρύπαν, ὠγενείος ὧν Ὑενείωντώ. 

΄ Ἂν ἕ ᾿ν ἃς Ἀ 3 3 “ - 

λεῶ σὺν Κύρω, τῷ αὐτὼ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε" μετῶ 
δὲ Ν -“Ψ “7 ,, -“- Ν «ιν 

Ἑ τὸν τῶν ἄλλων ϑάνωτον στρωτήγων, τιμωρη εἰς υπὸ 
΄ ᾿Ὶ " 3 ᾿" ΄ ς 27 

βασιλέως ἀπέϑανεν, οὐχ, ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἀλ- 
Ν 2 οὐτς Ἂς Ψ Ξ -“ 7 

λοι στρωτήγοι ὠποτμήνεντες τὰς κεφωλώς (ὅσπερ τα- 
7 ῸὋ δ’ 3 Ἄν “» " 2 

χίστος Θάνατος δοκεῖ εἰνω) ὠὡλλῶ ζῶν ὠἰκισϑ εὶς ἐνιωυ- 
Ἂς ς τὰ "“" "“ π 

τον, ὡς πονηρὸς, λεγεέτωι τῆς τελευτῆς τυχειν. 

εὐεργεσίαν] ϑυϊάδβ εὐεργεσίας ---ὔτε 
Παῦει. [Ι͂άἄετη (εαπεηβ ἀφίσταιτο ἀε- 
αἴ ρῥτὸ νυἱραίο ἀφίστασο : 1Π|8}ΠῚῈ ΨΕΤῸ 
(οτὶρίαγαπὶ Παθεης Ἑαά. δητίαυθ, 
αυᾶπὶ Κυβοτίαηᾶ, τἰἴ (οο 0 1}5 Δ] 10], [ἢ 
νυ] ραῖδη} σοηνεοσί, τοἤδηῖε Ροτίο- 
ΠΟ. 

2. ᾿Αρισσίππῳ)] δ αὕοὸ ἔαρ [. 
1.10. 1) ΤΠαγυρα τη]! ποη σοη- 
ἤαϊ. Θαρύπον δίατη ΑἸσεῖαπι ἴδοϊς 
Ῥαυΐδηϊας ἴ. 11. ΟἿ. ν. Ὁ. δὰ Τῃυ- 
ογά. 1]. δο. 

29. συστρατηγῶν] [ἰὰ ΤηΔΓΡῸ ϑίθρῃ. 
σατὰ Ρατγι, ει Ετοπ. νυ ϊρο εταὶ ἢπὶ- 
Ρίεχ στρατηγῶν ἴῃ ἢος Ιοοο. ; 

ὅσπερ τάχισαος) ἴἴὰ τηᾶγρο ϑιερῇ. 
Ἰδὲ ῬαγὶΓ. εἰ Ετοη. σὰπὶ νυΐρο εἴἴεὶ 
ὅσπερ κάλλιστος. ἘΔάα. νεῖῖ. ὅπερ κάλ- 
λισσον ὨἨαΌΕηϊ. 

Θάνατος δοκεῖ] [τὰ ΠΊΔΤΡῸ ϑίερῃ. 
Ετοη. Ῥατγῖ, Ψαϊρο ετγας ϑανώσων ἐδό- 
ζε!. 

αἰκισϑεὶ:} ΑΌὈΓΟΙ͂Ά ἔοτίαηξε πιᾶπὰ 
δἃαϊ ρεάε, δὰϊ ἃἰῖϊο τηοάο Ἐχοδγηϊβοᾶ- 
ἴὰ5. Οοπίτα ὙΝ εἰΐκιο Χεπόορῃοη ηϊ- 
ὮΠ «᾽υἀὰ ἤρπίδοαγε νοϊαςε νιάςθα- 
ἴωτ, ἢ Μεηουεῖη δάπασ ὑΠῸΠὶ 8Π- 
Πὺπιὶ ἀρὰ Ατίαχεγχεπ νἰχιῆς, [εά 
οοπῃίεπλῖα πη, ΠᾺ}}1 γαθ ῃετγὶ ρτϑοεεϊα πὶ 

ΠΌΪ ΟΠ 6 ἴῃ Πα πΊετο δια. Τδη- 
τὰ πὶ αἵ πονηρὸν, ΠΟῆ ὡς κακοῦργον δ ῸΠῚ 

ἀἴσεῖε αἰκισϑῆνα. Μοῖρο ἀεϊπάα 
τηοτίαιη) ἢ πΙ Ποδτὶ ν᾽ ἀεὶ ἰάθο, φαοά 
ορροῆίιδ Γεπιεητα, ὅσσερ κάλλισσος 3 α- 
νώτων ἐδόκει εἶναι, ΤῊ ΓΘ ΠῚ φρο 8 
΄αδτῃ {ἀρρΡ] οἴ τη ̓ πάϊοεῖ, Πεηΐϊηας, 
ἢ {ἀρρΡ]Ιοῖο αϊες αβεέξι5, ΠΠπὰ 1ρ- 
Τὰ ΠΔ ἐεητθ τ] 5 [ΗΠ {ὰ ρρεαϊταϊα ΓᾺ ΠῚ 
δὰ ργανιῖοῦ ἰοσυασπάμστη, ἤδαὰς δὰ- 
ἑϊογεπὶ ἀδ εὸ ν᾽ ἀδθσὶ ἔα ΠῈ τδοϊταγα ΠΊ. 
Αἀ ηὰδ υπᾶ εἰ τείροπῆο, νεγθ τη αὐὖ- 
κισϑεὶς ΡΡΊΤΟΙ ραπὰβ. αἰϊαυαοά πο 
ἄμυδις ἤρηϊῆσατα. ιοάοτγαϑβ χῖν. 27. 
σϑυίατη [εγναῖὶ Μεηοηΐἷς ττδάϊτ : ὅτι 
ἐδόκει μόνος οὗτος στασιάζων πρὸς τοὺς 
συμμάχους προδώσειν Ἕλληνας. Θυοά 
τε ποπίατη δἰϊα πάβ ἀπέϊατη δυξϊο- 
τιταῖεπῇ ΧΟΠοΡρΠοπῖεο Ἰυάϊοϊο δαάά:, 
αυοά νεϊεταπι ασαϊάαπη [αἰρεξζατη Πά- 
Ὀυδγαηῖ. Ματγοδ!!ΠΠπι5 Ἔηῖ γῇ ἴῃ 1 
ΤΠυογάϊ!αϊρ Ρ. χὶν. εἀ. ΒΙροηΐ. Ξέενο- 
φῶν δὲ Μένωνι λοιδορεῖται τῷ Πλάτωνος 

ἑταίρῳ διὰ τὸν πρὸς Πλάτωνα ζῆλον. 
Θυδ νεῖῦα σερεῖϊ ϑοποίίοπ, αποὰ 
δαίοτρίατα δὰ {εξι. 21. εχίαθαϊ ἴπ 
Οοάϊοε 1. εἴ 3. υἱ δηποίανις τηᾶῦρο 
ὙΠΠοΙΐ, 

λέγεται τῆς τελευτῆς) Αττσαϊαπι 
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αὐ Δ Ν 7 «3 Ν 
80 ᾿Αγίως δὲ ὁ ᾿Αρκὼς, καὶ Σωκράτης ὁ ᾿Αχωιὸς, καὶ 

7 3 ΄ ᾿ τ οἷ 5 ὮΝ ΧΑ" ες 5 Ζ΄ 

τούτω ἀπεϑ'ανέτην τούτων δὲ οὐδεὶς οὐ ὡς ἐν “πολεμῶ 
ΓΝ σ΄ » 9 3 ἐ 5 Ν ΕἸ ΄ 

κωκων κωτεγέλω, οὐτ ες ᾧιλίων φυτοὺς εμυεμιῷετο" 
27 Ε 3 ὃς ΝΑ “3, δ. ς “ 

ἡστὴν τε ὠμῴζφω ἀμφὶ τεττωρώκοντω ἔτή ὠπὸ γενεῶς. 

σῆς ΕΧ Ἰἴρτο Ῥαγιί. δάάϊ τ Ζευης. 8᾽:᾽5 ἄτην, αἱ συνήστην ΜΙ ΕΙΔΟΥΔΌ. ἱ. 2, 24. 
εἴς τηἴτα 11]. 2, 7. ἐν τούτοις τῆς πελευ- φσεττωράκονσα ΣῈ Μαῖρο ϑίερῃ. Ρᾶ- 
τῆς συγχάνειν. τι, Ἑΐοη, τὰ πέντε καὶ πριώκοντα δᾶ- 

30. ᾿Αγίας} Μαῖρο Ποῖ, ᾿Ανυ- εηΐ. 
σίας Ὠδθεί, ϑεάσεῃβ ἤστην ΕΓ Ρτὸ 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΝΩΣ Γ΄. 

ΘΑΡΟΌΕΈ 

Οξὰ μὲν δὴ ἐν τὴ ἀναβάσει τῇ μετῶ Κύρου οἱ Ἕλλη- 

γες ἔπραξαν μέχρι τῆς μώχης, καὶ ὅσω, ἐπεὶ Κῦρος ετε- 
Υ ὩΣ 3 7 ΑΝ ᾿ς 7 ᾿ς ΄ 

λεύτησεν, ἐγένετο, ὠὡπιόντων τῶν Ἑλλήνων συν Τισσαφερ- 

νει, ἐν τοῖς σπονδαιϊς, ἐν τῷ τρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται. 
ΕῚ ΄΄ δὲ [2 Ν » Ὕ Ν “ἍἌ 

Ἐπεὶ δὲ οἱ τε στρατήγοὶ συνειλήμμενοι ἡσῶν, καὶ τῶν 2 
,»“ "“᾿ ΄“εἜ « ἊΝ 5 ΄ 

λοχώγων καὶ τῶν στρωτιώτων οἱ συνεπόμενοι ὡπολωλε- 

σῶν, ἐν πολλή δὴ ὠπορίο, ἤσαν οἱ Ἕλληνες, ἐνθυμούμε- 
« 2 "“ ΄ ͵7͵ 7 2 2 ᾽ 

γοι, ὅτι ἐπὶ ταῖς βωσιλέως Θύραις ἥσαν, κύκλῳ δ᾽ αὐ- 

τοῖς [τάντὴ] πολλὼ καὶ ἔϑνη καὶ πόλεις πολέμιαι 

ἥσων, ὠγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, ἀπέϊχον δὲ 

τῆς Ἑλλάδος πλέον ἢ μύρια στάδιω, ἡγεμὼν δ᾽ οὐδεὶς 

τῆς ὁδοῦ ἥν, πτοτωμοὶ δὲ διεῖργον ἀδιάβωτοι ἐν μέσῳ τῆς 

1. τῇ μετὰ Κύρου ο ΤΑθεγ Ρατγί, 
εἰ Εϊτοπ. Κύρου ἀναβάσει “Ἕλληνες Ὠδ- 
Ὀεηί, 

2. καὶ τῶν στρατιωσῶν) Ατἰ σου] τα 
εχ Οσυεϊῇ, Ῥατ, δάζοῖνι. 

ἐνθυμούμενοι] Ἐχ Ουε]Γ. μὲν αἀάϊάϊε 
Ζευηε, ᾳιυοά εἢ εἰίαπι ἴῃ τᾶγρ:ς 
ΨΊΠΟΙΓ, ἐννοούμενοι ταᾶτρο ϑ(Ἐρἢ. 1106 γ 
Βτοάθι, Ῥαγί(, Εἴοῃ. 

[πάντη] τοολχὰ] Εἰοη. 110 εν οταϊῆς 
πάντη, φυρὰ [εο]αῆ, ῬΡιτθοεάεηβ κύ- 

κλῳ ἴχοϊί, αὐ δας το] ἐπ ἀὰπὶ δὰξ ἴῃ 
σάνυ τοῖα πἤ απὶ σεπίεαπι νοσα θα] τα. 
Θυδησαάτῃ Ηαιοδίηίοπ 'π Αἀάδηάϊς 
σοτηρατγαν!ς ἰοσὰπιὶ Αττίαπὶ ΑΠΔ6. 1. 
27. καὶ σὸ στρατόπεδον ἐν κύκλῳ σφῶν 
τὸἀντῆ: 

πλέον] Ματῖρο ϑίερῃ. Ῥατγ, Εἴοπ. 
οὗ μεῖον ὨΔΌεης, ϑεασδηβ τῆς δηὶδ 
ὁδοῦ ἀεεῖ ἴῃ Ἰυαπίῖπα. Ῥοβεα προῦδε- 
δώκασι ἙΔά4. νεῖς, αυεῖξ. 
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ἄν». 

οἰκοδὲ ὁδοῦ, ταροδεδώκωσι δὲ αὐτοὺς καὶ οἱ σὺν Κύρῳ 

ἀναβάντες βάρβαροι, μόνοι δὲ κατωλελειμμένοι ἦσαν, 

οὐδὲ ἱππέω οὐδὲν σύμμωχον ἔχοντες" ὥστ᾽ εὔδηλον ἥν, 
“ »“" ν "ἢ ἃς “ ͵ ΄ ς 

οτί γικωντες μξεν οὐδ ὧν ἐνῷ Φεύγοντω κοτῶώκοινοίεν, ηΤ- 

8τηϑέντων δὲ αὐτῶν οὐδεὶς ἂν λειῷ) 9 εἴη" ταῦτα ἐνγοούμιενοι, 
2 7 δ ἀρ ΗΝ, ἈΠ Ν δ. ἘΜ’ ᾽ Ἂν ς τ 

καὶ ἀθύμως ἔχοντες, ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν 
δ ν 5» Ψ Ἀ »ο»ὉὋ ᾿Ν Πά ᾽ Ν γ}ς 

σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ τῦρ ἀνέκωυσων, ἐπὶ δὲ τῷ 
.“ 5 με ᾿ Ν 7 εἰ ΄ 

ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἡλθον ταύτην τὴν γύκτω, ἀνεπαύοντο 
δὲ .,ῃ δι ὡλ - » ὃ 7 ἊΣ δ 

ε, ὁποὺ ετύγχωνεν ἑκώστος, οὐ ὀυνώμενοι καθεύδειν ὑπὸ 
Ψ ις Ζ' (δι ἐν ἊΣ ν 

λύυπῆς, κοωὶι πόϑου τσωτρίθων, γονεῶν, γυνώικων, «παίδων, 
δι .“ἤ “νὰ 3] 2527 «“« Χ 7 

οὃς οὕποτε ἐνόμειζον ἔτι ὄψεσθαι. Οὕτω μεν διακείμενοι 
δ 5 Ἂ 

τὐάντες ἀνεπωύοντο. 
ὺ “5 2 Ἁ ,Ὁ» οι δ Ἄς 3 “ἜΝ, ὰἃ ἐ ΝΒ 

4 Ἦν δέ τις ἐν τὴ στρωτίοῷ Ξενοζδων Αϑηναῖος, ὃς οὔτε 

Κι 

Ν "7, Ν "7 Ψ δ 
στρωτήγος, οὔτε λοχωγος, οὔτε στρωτιωτής ὧν συνήκο- 

͵Ζ Ε π᾿ - “ὟΝ ῬΑ “͵ »Ἥ 

λούθϑει, ὠλλὼ Πρόξενος οὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν, ζέ- 
Ὁ 3 “" ε “ Ν δὶ ΗΝ Ε 3) ͵ 

γος ὧν ὠρχωίος᾽ ὑπισχνεῖτο δὲ αὕτω, εἰ ἔλϑοι, Φίλον 
"4 Ἢ ΒΕ νιν 5" Ψ ς Ὰ Τὸ ἊΝ 

ὕρω ταοιήσειν᾽ ὃν αὐτὸς εῷη κρείττω εὐυτω νομίζειν τῆς 
ε ὴ “, 5 ᾿ Ν 2 Ν 

πατρίδος. Ὃ μέντοι Ξενοφῶν, ἀνωγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν, 
9 “ 7ὕ ἢ.) 7 Ν δὰ ᾿ξ 

ὠνοκοινουτοῦι Σωκράτει τω Αϑηνωίῳ περὶ τῆς -πορείως. 
ἥν ς ᾿ « δι ᾿ς Ν Ἐν Ψ ΄ ε 

Καὶ ὁ Σωκράτης, ὑποπτεύσως, μή τι τρὸς τῆς τὐόλεως οἱ 
ες 7 322 ᾿᾿ Υ̓͂ ἊΣ « 5 , ς "“ 

ὑπαίτιον εἴη, Κύρῳ Φιίλον γενέσθωι, (ὅτι ἐδόκει ὁ Κύρος 

εὔδηλον ἦν] ΑΙάΪπα ἦν οτηϊῆϊ, εἰ ρτό 
ἕνα Ὠαῦει ἕνεκα. ΡοΙ ἕνα Βιερῃδημβ 
σατὴ [δοῃοϊανίο φεύγοντα Θχοϊα δ 
Ρυϊαθαῖ, ααοά ΗατοΙ πίη σατὴ ΥΥ εἰ- 
ἢο τεσερῖι. Πείηάς οὐδένα ἄν ἄδπι 
Ῥατιί, Ετοα. Ροῆξᾷ κατακτάνοιεν Ἐ- 
τ0Π. 

τ πὰ Π| Ἔχ ο ἐδ (ΠΓ, 
ταύτην τὴν νύκτα] [ἃ τηᾶτρο δίερῃ. 

Ῥατι, Ετοη. Ναυϊραΐαπι ταύτῃ τῇ νυ- 
καὶ τενοοανὶς Ν᾽ εἰίκα. ὅσλα (πὶ οα- 
να. είποερς ἀνεπαύετο Δης απ 
Ῥᾶγεῦ τενοοᾶνι Νεῖκε, σοπιηπΊαῖς 
Ροῆ δὲ εἰ ἐσύγχανεν ροᾶτο, Ετοη. ἐσύγ- 

3. τσῦρ ἀνέκωυσαν) Νυϊραζατη τσυ- 
οὰἂν ἔκαυσων Βτοάδραβ, ΒιαρΏδηυ5, ἤ ατ- 
ΟΠ πο εἰ ννεῖίκε τπηαταα πὶ ἴῃ τσυρὰ 
ἔκαυσων. Ἐμαυϊάδτη {(οτὶρίαυτγαπι [1Ὀτὶ 
Ρατι(. εἰ Ἀερὶ ἀπηοίδίδτῃ ἃ ΠοΎν" }ο 
αἂ ΟΠαπτοηδπι Ρ. 633. οατὰ Ζευηϊο 
ἴεαιοσ. Εειὰπὶ Ἰηΐτα ἵν. 5. 5. πῦρ 
καίειν ὈΪ5 εἴ, πο συρὰ, αϑὲ αυ!άεηη 
Ῥέγ τοίαηγ ποξῖθπι ἴῃ δχεγοῖῖα δἰυη- 
ἴατ, σῦρ νεῖο Ὦ, 1. δά ΟἹ ΠῚ ῥτθρᾶ- 

χανον Παῦεῖ. 
4. ἐν σῇ σαρωπτιᾷ)] ῬΙαἴᾶτο π5. ἴπ 

Ῥτγβοεριῖϊθ ΓΟΙΡΌ]. ρα πδΒ Ὁ. 255. 
ααἱ ἢ. 1. ἸΙαυάαῖ, ἐν τῷ στρατεύματι 
Ροΐαϊι. 

δὲ αὐτῷ] Ἑάά. νεῖξ. σὰπὶ ΟΕ. 
αὐτῷ ἀπε Κύρῳ τεροπαηί. 

5. πόλεώς οἷ] Ιῃ Ουε]ῇ, οἱ ἀεεῖ, 
1άεπι ἀεἰπάθ οαπὶ Εαά. νείϊί. ταῖς ᾿Α- 
ϑήναις ὨδΌΕΙ. 
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7 »“Μ “ ᾽ ὯΝ 2 »Μ Ἵ 

τοροϑύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς ᾿Αϑήνας συμπο- 
“" 7 "» »"»" , ͵΄ ΕῚ 

λεμῆσαι) συμβουλεύει τῷ Ἐενοῷωντι, ελϑόντι εἰς Δελ- 
ν ΕἸ » ὐϑο » ἴω) "" ΕἾ 

Φοὺς ἀνωκοινῶσαι τῷ Θεῷ τοερὶ τῆς πορείας. Ἔλϑων δ 
ε “ 3“. 4 3 Ζ 7 ἣΝ .ν ἢ 

δὲ ὁ Ἐενοῴων ἐπήρετο τὸν ᾿Απόλλω, τίνε ἂν ϑεῶν Θύων 
Ν Ε 7 7 ᾿ ὃς Ν 57) 9, Χ δ ᾿ 

καὶ εὐχόμενος κωλλιστ ὧν κ͵ὶ ὠὡριστῶ ἔλϑοι τὴν ὁδὸν, - 
ὲ » »ἢκ » ἔ ᾽ “Ὁ 

ἣν ἐπινοεῖ, καὶ κωλῶς πράξας σωθείη. Καὶ ἀνέϊλεν 
" ὙΜσ' ς Ἕν ἽῈ 5} Ἂ Χ ἣς 

αύτω ὁ ᾿Απόλλων Θεοὺς, οἷς ἐδει Θϑύει. ᾿Επεὶ δὲ πάλιν 7 
“ Ν »"» Α Ν, 3. 5 7 
ἤλϑε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. Ὁ δὲ ἀκού- 

»“" δ Ν .« » 7, 3. "ΑΝ 

σῶς ἡτιῶτο ωὐτὸν, ὅτι οὐ τοῦτο πρότερον ἡρῶτῶ, τοότερον 
“.. Ἷ ΟΝ; 322) νϑ Ἂ ΄ 3 3 -ὌνἷνἥΝ Υ 

λώΐον ὠὐὑτῶ εἰῆ τυορεύεσι) ὧι, ἡ μένειν, ὡὧλλ ὠὐυτος Ἀρινῶς, 
Φ ὩΣ 5“ -“ » 7 .“ ἊΝ 7, 
“Τέον εἰγου!, τοῦτο ἐπυνίζγώνετο, οπως ὧν κωλλιστῶ πορεὺυ- 

͵΄ ᾽ Ν ΄ .“ ΓΗ Ὅ 5 ἈΡ Ν -“ 
Θείη. ᾿ἘἘπεὶ μέντοι οὑτως ἥρου, ταῦτ, εῷη, χρή Ὅοιειν, 
.“ ς » ᾽Ά᾿ ε , Ν » «“ 

ὅσω ὁ θεὸς ἐκέλευσεν. Ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν, οὕτω ϑυσά- 8 
ἐν “ΑΛ « Ν ὃῳ “ ζ δ 

μένος, οἷς ὠνείλεν ὁ Θεὸς, ἐξέπλει, καὶ κωτωλωμβάνει εν 
ὰ 79 “ ῳ» ᾿» ς “, εἶ 

Σάρδεσι Πρόξενον καὶ Κυρον, μέλλοντως δὴ ὁρμῶν τὴν 
, ε« δ} 7 7ὔἹ εἰν -“᾿ 

ἄνω ὁδόν" καὶ συνεστάϑη Κύρῳ. Προθϑυμουμένου δὲ του 
) ΕΡΟΝ οἰς δυο “ν “- μαῖα Ἢ ᾿ 

Προξένου κῶϊ ὁ Κυρος συμπρουϑυμεῖτο μεινωι ὠυτόν" εἰπε 
διε 3 δὰ 7 « 7 χ 23. Ν 2 

δὲ, ὅτι, ἐπειδὰν τώχιστω ἡ στρατείω λήξη, εὐθὺς ἀπο- 
΄ φτ 3 ἐν ΡΆῚ - Ψ» 5 3 

πέμψει αὐτόν. Ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος εἶνωι εἰς Πεισί- 

θας. 
᾽ ͵ὔ Χ Ν “ἁ 3 ᾽ ὅς ΟΝ ω 

Ἐστρωτεύετο μέν δὴ, οὕτως ἐξωπωτηϑεὶς, οὐχ ὑπὸ τοῦ 10 
»Ἅ ΕἸ Ἂς γ ὌΝ ᾽ ΄ ς 5 ὍΝ 59 

Προξένου" (οὐ γὰρ ἤδει τὴν επὶ βασιλέα ὁρμῆν, οὐδ᾽ ἄλ- 

ἀνακοινῶσα] Ματῖρο ΨΊΠ]ΠΟΙ, νεγατα 3. οὖς δ᾽ ἀνέλοιεν Θεοὺς, σούτποις εἰκὲς 
ἀνακοινώσωσδαι ρτεοῦετγα νἰἀείατ, ΝΝαγ- καλλιερήσαντας ἄρχεσθαι τοῦ ἔφγου. 
τὰτὶοπεῖὼ ἐχοογρῆςξ Οἴσετο ἀς Ὀινὶπα- 
τοηα ἱ. 52. 

Θεοῖς, οἷς ἔδει, Θύειν}] 1. 6. ἀ115. 1159 
4αϊ 5 ΡᾶΥ εἱΐδι, (Δοτιβοϊαπι. οὔτε. 
Μοχ ἴεξι. 8. εἢ οἷς ἀνεῖλεν, οἴ ἰπῆτα 
νἱἷ. 1, 22. ἐϑύεσο τῷ Διΐ τῷ βασιλεῖ, 
ὅσπερ κὐτῷ μαντευτὸς ἦν ἐκ Δελφῶν. 
δος ἰδίαν οτασα πὶ πουηϊπανεγαΐῖ, 
4α]θὰ5 Χεπορἤοη (ἀοτίποαᾶτε ἀξθετει. 
ΗἩΐϊπο Βυτιδηπαβ8 ϑεοὺς, οἷς ἔδει Θύειν 

Του πάσηι εὔἶξ τεξὶς σεηίες : ηυοά 
ἔεοὶ, εἰ ἀϊπ᾽ ηξδιϊοπετχ νεγθογατῃ πλὰ- 
τᾶνὶ. Αοςοεάιϊι ἰοςὰς, ἀς Μεξις. νἱ. 

7. τυρότερον] Ματρο Βίερῇ. τυρῶτον. 
Ῥατί, οὔτοι σὸ τσρῶτον. Ἰεϊποερ5 ἑαυ- 
σῷ ἀατ Εἴοη. 

8. ϑυσάμενος) Οε]ξ, θεασάμενος Ὧδ- 
Ῥεῖ. 

ὁρρεῷν}] Οοτηρατας ΗἩυτο ϊπίοῃ εχ 
Ογτορ. νἱϊ. 6, 20. ὁρμιᾷν τὴν στρας- 
σείων. 

9. συμπρουϑυμεῖσο) Ρατὶῖ, Ετοη. 
συνεπισπρολυμεῖτο. 

. σσρατεία ) Ἑαά. νεῖτ. Οαεϊξ. στρωτιὰ 
ὨαΌεης, 

κ 
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3 »ο’Ό ς ͵ Ν Ψ ᾽ ΨἊ 3 

λος οὐδεὶς τῶν Ελληνων, τλην Κλεάρχου) ἐπεὶ μέντοι εἰσ 
ἐν Ἃ -“ » 5 ῖν ε .“ « 

Κιλρείαν ἡλϑον, σωφὲς πᾶσιν ἠδὴ ἐδόκει εἶναι, ὅτι ὁ 
΄ γ, 3 Ῥὰ ᾽ Ν Ἄς «ἃ ΄; 

στόλος εἴη ἐπὶ βωσιλέα. Φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ 
"7 «“ ς 2 7 ᾽ “ 
ὥκοντες ὅμως οἱ πολλοὶ δι’ αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων καὶ 

7ὔ 7ὕ ἐᾷ “ Ἄν 

11 Κύρου συνηκολούθησαν" ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν ἥν. Ἔπεὶ 
3 3 7 “ ᾽ -“ Ν Ἂ, »“"»" "ὕ Ν 2 

δι Φπτορίον ἥν, ἐλυπεῖτο μὲν συν τοις Φλλοῖς, καὶ οὐκ 
ΞΕ 7 ἈΝ ἂν; δ, μ-4 “, 
ἐδύνωτο κωϑ εύδειν" μικρὸν δὲ ὕπνου λωχῶν, εἶδεν ὀγώρ. 
2) » Ὁ »ὋὉ Ψ» '-, -“΄ Π Ν 

Εδοξεν αὐτῳ, [βροντής γενομένης, σκηπτὸς τσεσεῖν εἰς τῆν 
! 2 οἷ Ψ 2 »“ 

πατρῴων οἰκίων, καὶ ἐκ τούτου λάμπεσϑωι πᾶσαν. 
: 53ἋΧΝ Ψ;. ΄ Ἄς ὟΣ " Χ 3) 

12 Περίφοβος δ ι εὐθὺς ὠνηγέρ")ή, καὶ τὸ ονὼρ ὥή μὲν ἐκρι- 
5 , «“ Ε ͵Ζ Ἀ ᾿- 7 "Ἢ Α 

γεν ἀγαϑϑόν᾽ (ὅτι, ἐν ττόνοις ὧν καὶ κινδύνοις, Φῶς μέγα 
3 ΄ν. ᾿ » 9, »“"ἅ ἈΝ Ε] », [72 5» Ἂς ῆηες 

ἐκ Διὸς ἰδὲῖν ἔδοξε) τὴ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, (ὅτι ἀπὸ Διὲς 
Χ ΄ ᾿ς. ΓΩ ΕἸ 3 “ ἰο ψ 5. 

μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶνωι, κύκλῳ δι ἐδό- 
᾿ Ν ων ; Ν 3 7 3 ἐσ Ἂ 

“(εἰ λάμπεσϑαι τὸ τῦρ) μῆ ου δύναιτο ἐκ τής χώρος 
Ε "»- "»" τω τ Ω Ε 7 ε 

ἐξελϑεῖν τῆς βασιλέως, ὠλλ᾽ εἴργοιτο τυάντοϑεν ὑπό τινων 

ἀπορίων. 
ε ““2 Χ 2 3 ᾿ς "“ 27 5 “» 9 

15. Οποιὸν τι μὲν δὴ ἐστί τὸ τοιοῦτον ογῶρ ἰδεῖν, ἔξεστι 
ω » ΄ο»"-Ὁ Τ᾿ Ν ΕΝ 7 Ἂ 

σκοπεῖν ἐκ τῶν συμβάντων μετὼ τὸ ὄναρ. Τίγνεται γὰρ 
7 ᾽ 7 3 Ν 5 ΤΥ Ὧν Χ "5 ἄς ἦν 

τάδε εὐθύς. Ἐπειδὴ ἀνηγέρ)η, τρῶτον μὲν ἔννοιων αὐτῷ 
ε νΨ ῷ ἥ ε ἣν ἸΟἾΝ ὙΣ ε οἷ 

ἐμπίπτει" Τί κατάκειμωι; ἡ δὲ νὺξ προβαίνει" ἅμα δὲ 
Ὁ πὴ ΧΑ πο «(Ὦς Ν Ν᾿ «“, Ε δ ἢ, 

τῇ ἡμέρου εἰκὸς τοὺς τσολεμίους ἥζειν. ἘΠ δὲ γενησόμεθα 
ἐν Ὁ“ 7 ἿΝ Ν 5 χὰ δ Ν ὃς 

επὶ βασιλεῖ, τί ἐμποδῶν, μή οὐχι τῶντὼ μὲν τῶ χωλε- 
ΕἸ , Ν Ν Ζ ' 

πώτατω ἐπιδόντως, πτώντω δὲ τὰ δεινότατω πωϑόντας, 
ς Ψ Ε “ « Ν Ε 7 ΕῚ 

14 ὑβριζομένους ἀποϑανέϊν; Ὅπως δὲ ἀμυνούμεθω, οὐδεὶς 

σι αὐεῆ : [εὐ μτγδϑίετεα μέντοι [οτὶ- 1ο. τυῶσιν ἤδη] Εχ [ἰῦτο Ῥατίί. ἤδη 
Ρἴαπι τά] πηι. ἱπερία νετῖαηῖ: ὅσ- αὐάίζοινι!. 

οἱ τσολλοὶ] Ῥτθοίςγ Χεηϊαπὶ εἰ ΡαΠο- 
Π6 ΠῚ 1. 4. 7. ρΡαυοὶ αὐϊεταηῖ. Βοηυξη5 
αἰσχύνη εἴ ραάοτετη δχ σορηϊῖο Ἔγγογα 
εἰ τονογεητ πὶ ἐγρὰ Ογγὰπὶ ἢρηὶβ- 
οδῖ. 

11. ὕσνου] 1τὰ δῖερῇ. εὐ ΠΠεγ Ρατῖ. 
ὕσνον ἘΔά. νεῖτ. (σαεϊξ, Ετοη. 

12. φῶς μέγα} ΟΓ. Ογτορ. ἵν. 2, 
12 

- 

13. Ὅσποῖόν τι μὲν δή ἐσφ} Ἰῃ ΟΕ], 

ἡεγμμι φαίο ζμ1 δε) ηοάὶ }οριηῖὶ “ν1- 
Μη. ἸΙάἄετη (συεϊίετθ. Τξαυθης. γὰρ 
οταῖτες. γίγνεσθαι εἢ ἴῃ ΑἸάϊηδᾶ. 

σάδε εὐϑύς Ηφς εἢ διερῃδηίϊαηᾶ 
Ἰοοὶ ἀϊδιπέτίο. [μβοποϊαναβ ἴτὰ : «ὅδε 
εὐθὺς, ἐπειδὴ ἀνηγέρϑη" πρῶτον μέν. 

Τεγίία τοὶ ρίδοει : σώδε. εΕὐϑὺς 
ἐσ’ειδὴ ἀνηγέρϑϑη, πρῶσον μέν, 

ττάντο; μὲν] Ταητπᾶ μὲν οὐδε. 

ὑβριζομένου;] ΜΙδΙ ποὺ νεγθαπὶ ἃθ 
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παρωσκευάξεαι, οὐδ᾽ ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακείμενα, 

ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. ᾿Εγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας τό- 

λεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα ταράξειν ; ποίαν δ 

ἡλικίαν ἐμαυτῷ ελϑεῖν ἀναμένω; οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι 

πρεσβύτερος ἔσομαι, εὡν τήμερον τροδῶ ἐμαυτὸν τόϊς το- 

λεμίοις. 

Προξένου τὐρῶτον λοχαγούς. Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν" 

Ἐγὼ, ὦ ἄνδρες λοχαγοὶ, οὔτε κωϑεεύδειν δύνωμαι, 

(ὥσπερ, οἰμιωι, οὐδ᾽ ὑμεέϊς) οὔτε κατωακέσϑαι ἔτι, ὁρῶν, 

ἐν οἵοις ἐσμέν. Οἱ μὲν γὼρ δὴ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ 

πρότερον πρὸς ἡμῶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν, τορὶν ἐνόμισαν, 

τὼ ἑωυτῶν κωλῶς παρεσκευώσν αι" ἡμῶν δι οὐδὲς οὐδὲν 

ἀντεπιμελεῖτωι, ὅπως ὡς κάλλιστω ἀγωνιούμεϑεα. Καὶ 

μὴν εἰ ὑφησόμεϑω καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεϑω, τί οἰό- 

μεθα πείσεσθαι; ὃς καὶ τοῦ ὁμομητρίου καὶ ὁμοπα- 

τρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδὴ ἀποτεμὼν τὴν κεῷα- 

λὴν καὶ τὴν χέιρω ὠνεστωύρωσεν᾽ ἡμᾶς δὲ, οἷς κηδεμὼν 

μὲν οὐδεὶς ταώρεστιν, ἐστρατεύσωμεν δ΄ ἐπ᾽ αὐτὸν, ὡς 

δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες, καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ 

δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεϑω πωϑεῖν; ᾿Αρ᾽ οὐκ ἂν ἐπὶ 

πῶν ἔλθοι, ὡς, ἡμᾶς τὼ ἐσχατώ αἰκισάμενος, αῶσιν 

Ἰηΐεγρτγεῖς ἀσοοῆηϊ νἹἀεῖατ. Οορυ- Ῥατ τ Ὧϊ Δ]: φαοά δηΐς οὐδὲ Ἔχοὶά! εξ 
ἴαὰτπὶ δαάϊάϊηεε Χεπὺπορῆοη. ϑεὰ ἴπ νἀ Ὀαῖασ. ϑεὰ εσοα Ἰἰιῦοσ Εἴοη. 

ττάντα τὰ δεινότατα τηυϊῖο ρὶυ5 ἱπεῖ 
. Πυᾶτὴ ἰπ ὑβριζομένους ς ἰσὶταΓ νοΓΌΌτα 

᾿ Ἰεηϊαβ ΧοπορΏοη στλυϊῖο βσγανίοσὶ ὨΟΠ 
(] αμχὶς. Ργθίετοεα πυγηδτος οτᾶ- 
τΟΠἢ5 τὰατθαϊ δα άϊία τι ΡΥ οἰ ρα ΠῚ. 

14. ἡσυχίαν ἄγειν) [τὰ τηΔΥρο ΒΙΕρΡἢ. 
οαπὶ ἰἴδτο Ρατγι. Ψυϊρο εἰ ἔχειν. οἵ, 
"1. 6. ὅς, 1. τοη; εἶ ἡσυχιάξειν. 

στρατηγὴν)] Μυ]σαῖα σσρατὸν ΠοΓ- 
ἰδηῖϊς δι ρΏδηο σοτγαχὶς Η το ηίοη : 
εἰ νεγα πη Ἔχρεος νεγῆο Απιαίεεὶ εἴ 
Τξοποῖαν!ὶ. 

τό. οἱ μὲν γὰρ δὴ} Ἑτοπ. οὐλῖε δή, 
ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲ ἀν. ϑοῖο ἔφερε 

ΒΕΓ Οηατ δΟΠ Πατὶ 5; (εἀ ἢ. 1. νετ- 

παρασκευάσασθαι εἰ οὐδὲν Παθεῖ, 4υ0- 

ται ΔΙτοτα τ ἰὰ Ὀ 5. ἀσσερὶ. Εἰτδπὶ 
Ῥατ, σαρασκενάσασμαι ὨδΌΕΙ, 

17. ἡμᾶς δὲ----τί ἄν οἰόμεθα παϑεῖν) 
δοϊσσσαπὴ ΟΥ̓ ΙΟηθτ δἰϊ4αὶ [οτίαξ 
ἐχουΐίδθαης νεὶ δίεο ἀείεπάεηις ὃχ 
Ρατεηῖϊμεῆ ρ᾽ατίατη τηθιπὈΓΟΓυ Γῆ : 
ΓΟΩΪΏΙ ἡῤμεῖς Του επάπτη νι ἀδιγ. 

18. ἐπὶ σσᾶν ελ3.οι] Ν αἱροίαη) αηΐεᾶ 
οὐκ ἐπίπαν σοττοχὶς ϑιερῃδπαβ; οχ 
Ετοη. ἄν δαάϊάϊε Ηυτομὶπίοῃ. οὐκ ἂν 
ἔλθοι τδηίυτη εἰ ἴῃ Ῥατγι, εἰ Εἴοη, 
“μποη οπῆες σας Ἱφηίαὀιΐ, Ἰῃῖεγργε- 
(ἀτὙΓ ΘιερΡΔΩᾺΒ : 417121071: 077111 ἀὐστγέ- 
ἀτοίμν σἱα Ἡαϊςπίπίοη, [ΑΥσ οι : 

Κ 2 

3 27 5 κῷῦἬ Ν -Ὁ ᾿ς 

Ἐκ τούτου ὠνίστωτωι, καὶ συγκώλει τους 15 

16 

,». ᾿ 
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3 ΄ Ὶ Υ Ἷ ΡΩ » 2. 4.3 

ἀνθρώποις Φόβον παράσχῃ τοῦ στρωτεῦσωί σοτε εῷ 
 π Ἀ 3 » { ᾿ Ν ας 2 7 ἱ 7 

εωυτὸν; Αλλ ὁπὼς τοὶ μή ἐπ ἐκείνω γενησόμεθα, 
7 ΄ 2 Ν᾿ Χ ε 3) ς 

Ιοπάντω ποιήτέον. Ἔγω μὲν οὖν, ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ 
“. ΕΝ Ἂ 4 ἔων ΙΝ 3 

ἤσαν, οὕποτε ἐπαυόμην ἡμῶς μεν᾿ οἰκτείρων, βασιλέω δὲ 
ἊΝ, ἘῸ ΠΡΕΑ,. . "ΔΆς « 

καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μωκαρίζων, διωϑεώμενος αὐτῶν ὅσην 
ΧΝ ΄ Ν «“ 5] « λ Ὁ" Ἧς ᾽ ͵ 

μὲν χώρων καὶ οίων ἔχριεν, ὡς δὲ ἄφϑονα τὼ ἐπιτή- 
Χ , “ Ν ΄ Ἕ Ν 

δὲ ϑερώποντας, ὅσω δὲ κτήνη, χρυσὸν δὲ, 
δ γ “" “τῷ ὕες: ς - 

τὼ δ᾽ αὖ τῶν στρωτιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοί- 

δειω, ὅσους 

20 ἐσθητο δέ: 
ἊΣ » Ν 3 ἀρ 7ὔ 3 Ὰς «ρα Δ 2 

μῆν, ὁτι των μεν ἀγωϑῶν πάντων οὐδενὸς ἡμῖν μετε!ή, εἰ 
Ν « εν δὲ 7 "7 5, ᾽ 

μὴ πριαίμεϑω, ὅτου δὲ ὠνησόμεθω, ἥἤδειν ἔτι ὀλίγους 
47 2.7.5 ,Φ' Ψ Ἴ ΝΕ Ψ ͵ ὮΝ 

εχοντῶς, ὥλλως δέ πως πορίζεσθαι τον ἐπιτήδεια, ἤ 
3 ὡζ΄ .«“ “, Ψ᾿ ς -“Ψ" "»“ο“ὦ᾿ ΓΥ 

ὠνουμνένους, ὁρκους ἤδη κωτεχοντῶς ἡμῶς" τωῦυτ᾽ οὖν λογι- 
,ὕ 5... ΄Ν δὰ -“΄ ᾽ β γ ΕΝ »οΞΣᾶΖ Ἂ 

ζόμενος ἐνίοτε, τῶς σπονθῶς μυώλλον εῷο, ουμῆν, ἡ νυν τὸν 
᾿ ΨΩ ᾽ »“" »᾽ Ως Ν 

21 πόλεμον. Ἐπεὶ μέντοι ἐκέϊννοι ἔλυσαν τὰς σπονδὰς, 
͵ “Ὁ Ἐ...9 Ψ «“ Ὁ ἔς -» 

λελύσϑαι μοι δοκεὶ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις, καὶ ἡ ἡμετέρω 
« ͵ Ἔ ἄρον δον ΚᾺ “ - Νοδ ϑ 
ὑποψία. ν μέσω γῶρ ἡδὴ κειτῶι ταύτω τῶ ἀγώθὼ, 
Ἂ ε ᾿ ἣΝ, ς » 37 3 7 Δ 3 

ὦϑλω, ὁπότεροι ὧν ἡμῶν ἄνδρες ὠμείνονες ὠσίν ὠγῶνο- 
΄ 9 ς ἐν 3 δὰ ἊΝ ΓΦ ς δι δι ἣν ΕΣ 

Θέται δ᾽ οἱ Θεοί εἰσιν, οἱ σὺν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκὸς, ἔσονται. 
“ Ν Ν 3 ". 5 ΄ Ἅ »"σ δ  ϑ 

22 ὐτοι μὲν γάρ αὑτοὺς επιωρκήκωσιν" ἡμεῖς δὲ, πολλὰ 
μα Ε ]Τ]Ν ᾿ α ὩΣ: 3 τ Νι 

ὁρωντες ὠγωϑθὰ, δτέρρως ὠὐτῶν ὠπειχόμεϑα, διὼ τοὺς 
»κ»ν »ο ε .« 2" »- ι Υ ἃ », ἂΧ. Ε] Ν Ν 

των Θεῶν ὀρκους᾽ ὥστε εξειν οἱ μκ49, ΦΘοκει, ἱένῶ! ἐπὶ τὸν 

σοίμεϑα, Εῖοη. γενησώμεϑω. Ν᾽ μγα-ἱ 11 ρᾷ5 γέσομυς ἀτχ ΤΟΥΤΜΥΕΣ ἴδ 
έως ογμοίδες ὃ τ ΡΏΔηϊ τατοπετη ρῥτοὸ- 
Ραὶ δΥεῖῆκε εἰ σογηρᾶγαι ἔρυεσθαι ἐσί 
τί αἰ. δ, 22. αυος ἤει δοραγὶ αἰϊγηα, 
Βδοεγαςσ ἰἄσπα δηίεα Πυϊοπὶηίοη. 
Θυϊάπι! σοπηρᾶγανῖς εἰς τσῶν ἀφικνεῖ- 
σθαι ΗεΙ]επἰσοτα πὶ ν]. 1, 4 8 564 1- 
σ᾽ ἱπιε! !ρεπμάστη κακὸν, αὐ ἴπ ἔοτ- 

τα ἐν τυαντὶ εἶναι ν. 4. 29. ϑ8εά 
ἐστὶ τᾶν ἰλϑεῖν ο(ζ ογηηῖα ᾿επέαγο, τεξτε 
τηοηδηῖς ναοκεηδιῖο δά Πετοάοΐατα 

Ρ' 557. 
τὰ ἔσχοσα)͵ [ἴὰ πιᾶτρὸ ϑῖερῃ. γ1- 

Ἰοῖ[. Ρατγιί, Εϊοη. ὑγτὸ αὔσχισσω Ἠᾶ- 
Ὀεπὶ; ἀείηοερβ τταράσχιοι Ῥατιῖ, Ε- 
ἴοη. 

γενησόμε3α) ἙΔὰ, νεῖ, πε] ἢ, γϑνη- 

19. ἔστε μὲν---ἦσωαν)] Ψυ)αΐο τη ἔσα᾽ 
ἄν μὲν---ῆσαν σοττὶδὶ ἸαΠ| Ροτγίοπ ἢϊς 
οἵ πῆγα [εξϊ. 28. ϑιερῃαπαβ ἔστ᾽ ὧν 
οαἴατ. ϑεαυξῃβ μὲν οΟταϊτες Ετοη, 

ἡμᾶς) 5815. ΑἸ]ά, Οδῆα!. ϑιθρῃ. ὑμῶς 
ππι. πεῖ. 

20. τὰ ὃ αὖ τῶν] Αἰάϊηα ουτῃ (ἀ- 
ἢ]. αὐσῶν ἀεαϊε. 

ὠνησόμεϑα} Εϊοη. ὠνησαΐίμεϑα, ποῖ 
ἱπερῖε. 

ἔτι ὀλίγους] Θυοά σοπ͵]εσετγαὶ 516- 
Ρῇδημυβ, εχ ᾿ἴρτο Εἴοη. τεσορὶὶ ἢ ατ- 
ΟΠϊηίοη ἴῃ ἰοσαπι νυ ]ραιῖὶ δα ὀλίγευς, 

ὅρκους ἤδη κατέχοντας} Ἐξερεῖε εχ 
Τα ροτιουϊθὰ5 ἤδειν. Θυϊά ἢ νεῖὸ ἤδη 
Τοτὶρίαπι δἰςα ῥτὸ ἤδειν ἔα ἃ Χς. 
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ἀγώνω πολὺ σὺν φρονήματι μείζονι, ἢ τούτοις. Ἔτι δὲ 28 

ἔχομεν σώματα ἱκωνώτερω τούτων καὶ ψύχη καὶ ϑάλπη 

καὶ τόνους Φέρειν" ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν τὸς Θεοῖς 

ἀμείνονως" οἱ δὲ ἄνδρες καὶ τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μῶλλον ἡμῶν, 

ἣν οἱ Θεοὶ, ὥσπερ τοπρόσισεν, νίκην ἡμῖν διδῶσιν. ᾿Αλλ᾽ 24 

ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταὐτὰ ἐνθυμοῦντωι. Πρὸς τῶν “) εῶν, 

μὴ ἀνωμένωμεν, ἄλλους ἐφ᾽ ἡμῶς ἐλϑεῖν, πωρωκωλοῦν-- 

τὰς ἐπὶ τὼ κάλλιστω ἔργω, ὠλλ᾽ ἡμεῖς ὥρξωμεν τοῦ 

ἐξορμήσαι καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετήν. Φάνητε τῶν 

λοχωγῶν ἄριστοι, καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστραωτηγότεροι. 

Κώγω δὲ, εἰ μὲν ὑμεῖς ἐϑέλετε ἐξορμῶν ἐπὶ ταῦτω, 25 

ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, εἰ δὲ ὑμεῖς τάττετέ μὲ ἡγεῖ- 

σϑαι, οὐδὲν προφασίζομωι τὴν ἡλικίαν, ὠλλὼ καὶ ὠκμό- 

ζειν ἡγοῦμαι, ἐρύκειν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ τὼ κακά. 

Ὁ μὲν ταῦτω ἔλεξεν, οἱ δὲ λοχωγοὶ, ὠκούσωντες 26 

Πλὴν ᾿Απολλω- 

νίδης τις ἥν, βοιωτιάζων τὴ ᾧωνῆ" οὗτος δ εἶπεν, ὅτι 

»οὦ7Ὁᾧ-Ὗ ς “Σ᾿ 5 Ξ, « 

[ταῦτα], ἡγεῖσθαι εκξλευον ὠὡηγῶντες. 

7 ε) υ "ἷ 7 ὃν "“, 

Φλυαροίη, στὶς λεγοί, ὥλλως τὼς σωτήριως ὧν τύυχειν, 
Ἧ, ΄ » 7 ψτ Ν “, ΄ 
ἢ βασιλέα πείσας, εἰ δύναιτο" καὶ ὥμω ἤρχετο λέγειν 

Ἂς ΕἸ ε Ψ »““ “.΄ς ς Ἁ, 

τὰς ὠπορίωας. Ὁ μέντοι Ἐενοῷων, μεταξὺ ὑπολαίβων, 27 

ΠΟΡΠοπίς ἀϊοατη, εἰ ρτρεσδάςξης ἤδειν 
ὰ εαηάθπὶ Ποιγηδτη. σοΟΥΓ ΣΕ πά Τὴ ὃ 
Ἀςε ἴοτπιᾷ ἢδο ορίίσης ἀοουῖϊς ΕἸΠΟΠ δ 
δηϊτηαάν, δα ΝΥ ΕἸ γα τα 11. Ρ. 372. 

23. ἔχομεν δὲ καὶ] Νυϊρδίαπι ἔχο- 
μέν σε [υδάδπια ϑίερῃᾶπο οοττεχί. 

οἱ δὲ ἄνδρες Μιτοία ἤδοο νεὶ ρῥγοχὶ- 
τὴ δ, οὐξ (αἰρισαῖα 5 ΥΥ̓ γι Ὀδ ἢ οοη- 
͵εοῖε : οἱ δ᾽ ἄρ᾽ εἰσί. 

24. ταὐτὰ) Ψαυϊφαίαπι ταῦτα ες πὶ 
Ζειπίο σοτγαχὶ. Νοῆτγατη ναγεῖς εἷ- 
ἰᾶπὶ Απιγαίθθοιιβ. Οτατοπειη. Χεηο- 
Ῥῃοητ ἐ0 τοηάδγο, αὐ ΡΙΌΧΕΠΙ τη}}1- 
ῖεὲ5. Ῥὶ Πγδπὶ ῥγθυρίαηῖ, τοξὶς τηο- 
παῖς ΥΝ εἴκε. 

τυρὸς σῶν ϑεῶν] Ἀεξὶς πρὸς οὖν Θεῶν 
ξοη]ςοῖς ΝΥ γεεπθδο ἢ ἰ[οΠ ΕΠ πὶ 
εἴτε. 

Κοξωμε»} Ττὰ σὰπὶ Οαῇαϊοπε ϑιΈρῃ. 

ἄρξομεν 44. νεῖξ, σε], 
ἀξιοσπρατηγότεροι)] ΑΥΤΙΔΏ5 ΑΠΌ, 

ἵν. 11») 9. ᾿Αλέξανδρον ἀνδρῶν ἀγαθῶν 
σὸν ἄριστον εἶναί τε καὶ δοκεῖν καὶ βασι- 

λέων τὸν βασιλικώτατον καὶ στρατηγῶν 

τὸν ἀξιοστρατηγικώτατον. ὈΪ ΨΕΓΙΘΟΥ͂, 
αἴ Ὀεὲπε Παδεαδὶ οὐ ρτατγα, Πα δ Πὶ 
οτἰατι ἴῃ ίοης (δῆϊο χ]]. 5 5. οὐνίβ, 
ἴῃ Οὐ)ὰβ χὶν. 42. αἰϊεγα ἀξιοστροτή- 
γητὸος ταδηϊΐεῆο οἷ [α!α. ΨΝεγαῖα 
ἀξιοσπράτηγος ὨδὈεὶ ΧΧχΥ!. 7. 

26. λοχωγοὶ)] Ματγρο ϑιίερῇ. Ἀασι. 
Είοη. ἀρχηγοὶ ὨαΌδης. ϑεααεηξ σαῖς 
σα οτος Εϊοη. εααϊάετπη {εο]αῇ - 
αυδηααδπῃ δγαηΐ ἰοτγίατίε, 401 τορετὶ- 
τὰπὶ νοσαθυϊπὶ δά Πτιηρ]ϊοϊταίεπι 
Χεπορῃοηϊεξαμῃ τε[εγαπί, 

λέγοι] Ρατ, Εἴοη, λέγει. 

ὡς: 



28 

20 
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93) - “: ᾿ ") 7 ᾿ 
ἔλεξεν ὧδε Ὦ ϑαυμασιώτατε ἄνθρωπε, σύ γε οὐδ 
δι δὰ 2 8 ἢ οὗ Ψ τς », ὧν 

ὁρῶν γιγνώσκεις, οὐδ᾽ ἀκούων μέμνησωι. Ἂν ταύτω γε 
εὦ Ξ- 7 ε Ν 3 - ᾽ 

μέντοι ἡσϑα τούτοις, ὅτε βασιλεὺς, ἐπεὶ Κύρος ἀπέϑανε, 
ΝΡ ἣν ᾿ ΑΝ Ὁ ᾿᾿ ἊΝ » ΄ 7 

μέγω φρονήσας επὶ τούτῳ, πέμπων εκέλευε παραδιδό- 
.« 9 δ ς “ » ὥ 2 ᾽ 

ὅπλώ. Ἐπειδὴ δὲ ἡμεῖς οὐ. παρωδόντες, ὠλλ 
2 ΄ » ͵ 95. ἋΝ Ζ 3 

ἐξωπλισμένοι ἐλϑόντες παρεσκηνήσωμεν αὐτῷ, τί οὐκ 

Ν 
νὼ, τῶ 

τ Ν δὰ ΆΑΡΕς Ν 

πέμπων, καὶ σπονθὼς αἰτῶν, καὶ 

Ἐπεὶ δὲ 
5 ΝΣ Ν ' υ δ Ν ἀν. 3 7 

οὖ στρωτήγοι κὠὶ λοχῶώγοι, ὡσπερ θη καὶ σὺ κελεύεις, 

9 " δὰ 

ἐποίησε πρέσβεις 
΄ Ἂς ΕἸ ᾿ “] δῶ 5, 

παρέχων τὼ ἐπιτήδειον, ἔστε σπονδῶν ἔτυχεν ; 

5 7 3 “Ὁ 3) ε7 δ Ψ »"» 

εἰς λόγους ὠὐυτοῖις ἄνευ ὁπλων ἤλθϑον, πἰστευσῶντες τῶις 
7 « 7 

κεντούμενοι, ὑβριζόμε- 
ἃς 2» μ ἢ 

κωι ἐρνῦρε » οἱ- 

-“ 3 -“-“ » »"» 7, 

σπονδοῦς, οὐ νῦν ἐκεῖνοι τοιομθενοί, 
ΤῪ 3 » ε δῇ δ᾿, 

γοί, οὐ ἀποθανεῖν οἱ ἌΗΝ υνωντῶι ; 

μωι, ἐρῶντες τούτου. ἋἋ σὺ πάντω εἰδὼς, τοὺς μὲν 

ἀμύνεσθαι κελεύοντας ϑόναμν φΦὺς, πείθειν δὲ πάλιν 

50 κελεύεις ἰόντας : ᾿Εμοὶ δὲ, ὦ ὡῶ ἄνδρες, δοκεῖ, τὶ τον ἄνθρωπον 

81 

“»Ἡ δ᾿ , ᾽ ΒΝ Ἐ εὩυ 3 “ ΟῚ ΄ 

τουτον μῆτε προσίεσθαι εἰς τῶῦτὸ ἥμιν αυτοις, ὠφελομε-- 
Ν δ᾽  Α 3 “ἢ ς ν᾽, " 

νους τε τήν ὡμμυλίώ σκεύη ἀνωϑέντως, ὡς τοιούτῳ χρ- 

σϑωι. Οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα κρταισι χύνει," καὶ 

πᾶσαν τὴν Ἑλλάδα, ὅτι, Ἕλλην ὧν, τοιοῦτός ἐστίν. 

Ἔντεῦϑεν ὑπολαβὼν ᾿Αγασίως Στυμφάλιος, εἶπεν" 
3 Ν δ, », " ψ »Ἥ » Ν ΕΣ 

Αλλῶ τούτω Ὑε οὔτε τῆς Βοιωτίως προσήκει οὐδὲν, οὔτε 

27. ἐν ταὐτῷ} Εγας μπὰ σμηι ἦϊς γέ- 
ἐἰφιῖς ἰοοβαρίς. 

28. ἐξωσλισμένοι ἐλ “ϑόντες]} Μάδτρο 
Θίερῃ. ΡΠ. Εἴοη. ἐξοσλισέμενοι Ὠὰ- 

Ῥεηῖ ; συοα ἔδετι ἢ. 1. ποῦ ροϊεῇ, 
γῇ καὶ ἐλϑόνσες ἀείησερβ (οτὶθᾶϑ. 
δεὰ Ἰοουπὶ δἀ]εξιιν! αγηιαϊὶ νεὶ νετῖ- 
Ῥογα πη σὺν ὅπλοις ΟὈ(ΙὯδτς ράγο ρΙ τ 
Ρεγίεξιι ραίπν!. 

τυχρεσκηνήσαμεν}] ϑοΙ]αβ Ζεῦπε εχ 
Οὐ], σαρεσκηνώσωμεν ἀεάϊτ, ει σοτη- 
Ῥᾶτγαϊ ΟΥὐτορ. ἵν. 29», 11. ἵν. 5, 8. αυδῇ 
ἔογπτα δες (0]ὰ ΧεπορὨοπτὶ ἰτεαιυεη- 
ἰὰϊα Γαετιῖ, 

ἔστε σπονδῶν) Τὰ Οὐ ΠῚ [τὶς νεῖοτὶ- 
Ὀὼς5 δίερῇ. οὔτ φαϊθιι5 ἔδοϊαηΐ 1. εἴ 4. 
ἴῃ τηδῖρίηα ὙΠΟ, Ἰαἀατὶ, ἐοτγγε Χ ΐ 

5. ΑἹ 

νυ] ραία τη ἔσα᾽ ἂν Ῥοτίοη, Οἱ δά {εξξ. 
19. 

29. δὴ καὶ σὺ] Εἀά, νεῖ. ΘΕ], 
Ῥατι, Ετοπ. καὶ οὔϊτίαηῖ, υἱὐ Εἴοη. 
(ξα δ η5 οἶμαι. 

ἀμύνεσθαι) Ῥατ, ἀμούνασθαι ὨδΌεί. 
30. εἰς ταὐτὸ ἡμῖν) Εάά. νεῖ. (σαε]ῇ. 

ὕμιν ἄαπε, ΟΝ 16ἔξ, 27. 
ἀναθέντας, ὡς τοιούτῳ) Ματρο ϑίερῃ. 

ἀναθέσθαι καὶ ὡς. Βτοάεθιβ νετθᾶ ὡς 
φοιούσῳ ταξὶα ᾿πιεγργείδιαγ ὡς σχευοφό-- 

θῳ- 
31. σῆς Βοιωτίας) Ῥατι, Ετοη. τῆς 

βασιλείας οὔτε τῆς βοιωτίας. εϊποερ5 
Πεπιειγῖὰ5 ἐς ΕἸοσυτίοπα οᾶρΡ. 137. 
ΡΙῸ προσήκει μᾶῦειῖ μέτεστι εἰ ὡσπερεὶ 
ΡΓῸ ὥσπερ. 
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Ὧν τς ὁ (δ ͵ "τ, ΟΝ ἀ ἃ, ὙΒῚ “ 

τῆς ΕἙλλάώθος παντοπασιν᾽ ἔπει ἐγω αὐτὸν εἰσον, ὠσπερ 
Ν 3 ,7ὔὕ Ἂ “ Ψ Ν ᾿᾽ “ἢ 

Λυδὸν, ὠμφότερω τὼ ὠτῶ τετρυπήμέενον. Καὶ εἰχεν ου- 
“ Ἁ “’ 3 ΄ « ΕἸ Ἄν Ἕ 

τως. Ἴουτον μὲν ουὖν ὡπηλάσων" οι δὲ ὠλλοι, παρῶ 
Ν 7 » .“ λ ΑΝ "“" Ἵ, ς 

τὰς τάξεις ἰόντες, ὅπου μὲν στρωτηγὲς σῶος εἰή, τὸν στρῶ-- 
Ν 7] « Ν ΕΩ Ν ε 

τηγὸν παρεκάλουν" ὁπόϑεν δὲ οἴχοιτο, τὸν ὑποστρω- 
7 .“ὔἤ Ὰ Ν “ ἐν Ν Ζ7΄ 3 Ν 

τηγον᾽ που δὲ λοχαγὸς σῶος͵ εἴη, τὸν λοχωγόν. Ἐπεὶ 
Χ 7 "Ἢ 3 μἾ Ζ δ Ψ' Ρ' 

δὲ πάντες συνήλθϑον, εἰς τὸ πρόσϑεν των ὅπλων εκω- 
2υ ΄ς Ε ΄ ς 7 Ν Ἶ 

Θ ἐζοντο' καὶ ἐγένοντο οἱ συνελθόντες στρωτήγοι ἈΩυὶ λο- 
ΕῚ ἝΝ « Ζ « Χ “ Ὁ Ν 

χωγοὶ ἀμφὶ τοὺς ἑκωτόν. ΄Οτε δὲ ταῦτα ἦν, σχεδὸν 
ΕἸ ἌἋ Ζ “Ὁ ͵΄ »σ΄ 

σῶν μέσωι γύκτες. Ἔνταῦϑω ἹΙερώνυμος ᾿Ηλεέίος, πρεσ- 
7 Ἂ »"» Φ ΄ »"». ΕΓ ἜΣ “ὦ 

βύτατος ὧν τῶν Προξένου λοχώγων, ἤρχετο λέγειν ὧδε. 
ς »"»ἭΣ Ἕ Γ Ν ι Ν ἂψιὐι Ὁ Ἂς 

Ἡμιν, ὦ ἄνδρες στρατήγοι Και λοχωγοὶ, ὁρωσι τῶ πῶρ- 
͵ 3) 3 »“ν »Ἤ᾽ «ς δὰ ᾿» 

ὄντω ἔδοξε καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν, καὶ ὑμῶς παρωκωλέ-- 
.“ 2 ΙΝ 5 "» 

σωι!, ὅπως βουλευσαίμεθα, εἴ τι δυναίμεθα, ἀγωϑόν. 
“ ΟἹ 9] Ἂς ΑΝ. ι “ .« ἣν Ἂς ς “ 

Λέξον δ᾽, ἔφη, καὶ σὺ, ὦ Ξενοφῶν, ὥπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. 
3 7 ιν 7 “ 2 ὃς “» λ Ν 

Εκ τούτου λέγει τάδε Ξενοφῶν. ᾿Αλλὰ ταῦτω μὲν δὴ 
7ὕ 2 ν « ᾿ς “ δ 

πάντες ἐπιστάμεθω, ὅτι βασιλεὺς καὶ Τισσωφέρνης, οὺς 
᾿, 3 ζ΄, ΄ ε “Ἢ ἴω ὑ 

μὲν ἐδυνήθησαν, συνειληῴώσιν ἡμῶν᾽ τοις δι ἄλλοις δὴ- 
.« 3 Ἁ « ἊΝ 7 " ΌΝ 

λον οτι ἐπιβουλεύουσιν, ὡς, ἥν δύνωντωι, ὠὡπτολεσωσιν. 
ε » Ε] ᾽ ( "4 ΄ «ς ΄ ΕῚ ἌΡ, οὖς -“ 

Ημιν ὃ εγώμῶν πᾶντω ποίητεω, ὡς μήποτ ἔπι τοις 

Αὐδὸν] ϑεῦνοβ 'π οτἱεηςὶς τορίοηϊ-ὀ Ἀἀϊΐσεγαῖ. Εμππὶ Ῥγοχεηιβ ἰδοὰπὶ δ(- 
ὉὍτι:5 ἀγε5 ρεγίογαϊας ΠΡ Πα εχ Βαγ- 
ΠΟΙ πῸ ἀεὶ [πϑυτ!5 Ρ. 114. εἴ [η- 
ἴεγργ. Ῥείγοπιὶ ἃ σᾶρ. 102. δα πηοπεῖ 
Ζειηθ. ϑεὰ τεΐξϊς ν,εικε δηποιῖδῖ 
ετἴαπῇ ἢ γος ΠΟΠΊΪη 65 ρα ὈΔΓΡᾶΓἃ5 
ξδεητε5 ἀγεβ Πα ΌυΠε ρετίογαϊαβ. ἔχ- 
ἘπΊρ] τ ϑ5 τὶ, “ΞτΠΙορὶβ, Ατδῦϊ5, ἃ - 
{ΠῚ Ὠαθεηϊ ἰοσα αὖ ΕΪ το πίοπο ἴδΔὰ- 
ααία υ}}έπᾶ}15 1. 102. ειτοηΐ 6. 
102. Μδοτγοῦι! νυἱ]. 3. δια ΔΙ] : 
γνεῖκε ροίαϊς ἰοσατα δας Ῥοβπα]ὶ 
Υ͂. 2. 21. υδἱ ΜΙΡΏΪΟ ἐχ αριριίαις 
“ὠὐῖδως ἀσηοίο!ε ἰετνοβ. ΑΡρο]]οηϊάδ5 
ἰφίταγ πδίίοπα Τνά5, (φαοα τἀπΊθη 
Δηῖφα Οτοοὶ ᾿ηαἀϊσῖο ἀἰΐαο ἀρηὸν ΜῈ 
νἱάδητατ, ἀὰπὶ ἰπ [γάϊα σὰ πὶ ΟΥΤΟ 
νεγία δ ηταγ) ρεγνεπαγαῖ ἴῃ [εγνίεξατϊο πῇ 
εἴ τη Βοξοιῖία ἰεσπιοηε πὶ βτγοβουτα ἀἰ- 

ἀυχῆῖε νΙάδταγ, σατὴ ἔα Ποῖ ἔοτίς 11- 
Ὀετγίαϊε ἃ ἀουλϊηο ἀομπδῖαβ δἰ ΡΓῸ οἶνα 
ἴα βεγεσεῖ. δ)δῖο Οδυγί. Οὐται. ΧΧΧΙ!. 
Ρ. 654. οἱ δὲ πρήσωντες τὸ ἕτερον οὗς, 
χρυσίον ἐνέβαλον---τοῦτο μὲν γὰρ κόραις 
μᾶλλον ἔπρεσγε καὶ τσαισὶ Λυδῶν ἢ Φρυ- 
γῶν. 

32. ὑποστρατηγόν)] Ο(υτ Ζειιηῖο 
ταξίαρχον, σετῖα. ῥτὶ πὶ οΥἸη18, ᾿πτεγ-᾿ 
ΡΓείαταγ νεῖ κε εχ {ξξιοηα 37. 

33. τυρόσϑεν τῶν ὅπλων] ΠιοσυΠλ 
Ηοπιοτίοαπη ΠΠ|ἀ. κ. 198. σοπηρᾶτγαν ξ 
Ζευῦηθ. Ἰθείηςερβ ἐκαϑίζοντο Παθεῖ 
Ῥατίί, Ἰ1θεσ. 

3.5, μὲν δὴ τσάώντες] [τὰ Ῥατὶί, Απίεα 
εταὶ μὲν ἅπαντες. 

δ᾽ ἐγῷμα Ννιυϊραῖαπὶ δὲ γ᾽ οἴκαι 

ταοηξηῖς Ῥογίοπο οοττγεχὶ. 

ΚΆ4 

22 

33 
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3» ᾽ ς ᾿ ἢ “7͵ῖι ΕΝ δ΄ ᾿Ξ 

βαρβάροις γενώμεθω, ὠλλὼ μᾶλλον, ἥν δυνώμεϑω, 
Ε] »“᾿ 3. πὸ .ς- »ὦ “ } ε .« « -» 

5δεκέϊνοι ἐφ᾽ ἡμῖν. Ἐὺ τοίνυν ἐπίστασθε, ὅτι ὑμεῖς, τοσ-- 
»Ὁ Ε ε »" γ ὦ 59 

τρύτοι οντες, σοί γυν συνεληλύϑατε, μέγιστον ἔχετε Κώ!- 
δ « Ἂς “ “ ϑ ἷ ε “ἅμ 5 Ἀ 

θόν. Οἱ γῶρ στρωτιωτῶι οὗτοι πάντες πρὸς ὑμῶς ἀπο- 
΄ Δ Ν ς ὦν εν 3 “»Ἢ " 

βλέπουσι" κῶν μὲν ὑμᾶς ὁρωσιν ὠθϑυμοῦντως, πάντες 
53) ἈΝ ἣ ὦ » 5 7 ͵ 

κακοὶ ἔσονται" ἣν δὲ ὑμέὶς αὐτοί τε πωράσκευωζόμενοι 
ἴδ᾽ Ε Ἂς ΝἠΝ Ὑ) 

φανεροὶ ἡτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους, καὶ τοὺς ἄλλους παρω- 
ἂν ὌΠ .« Ψ π΄ κὧν 7] 

κωώλητε, εὖ ἴστε, ὅτι ἔψονται ὑμῖν, καὶ πειρώσοντωι μιι- 
»" ὕ) ΄ Ζ Ε ς -“ ΄ 

8) μέίσϑαι. Ὄσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμῶς διωφέ- 
ε “ Ἂς » Χ Ν ε »᾿ 

ορεὶν τί τούτων. Ὑμεῖς γὰρ ἐστε στρατηγοὶ, ὑμεῖς τῶ- 
7 7 .« π,, ὧξ ΤΣ ς “ Ν ἂν» 

ξίωρχοι καὶ λοχωγοῖ" καὶ ὅτε εἰρήνη ἥν, ὑμέις κωὶ χρή- 
-“ ͵7 3 »“ Ν ΞᾺ "κά 

μώσι καὶ τιμῶϊς τούτων εἐπλεονεκτέιτε καὶ νυν τοίνυν, 
᾽ 7 ͵7 » 9 -“ - ε - 3... ΟΝ 5 4 

ἐπεὶ πόλεμός ἐστιν, ἀξιοῦν δέ; ὑμᾶς αὐτοὺς ὠμείνους τε 
“ 7 ὯἹ Ν ᾿ 7 7 Ν τοῦ πλήθους εἶνωι, καὶ προβουλεύειν τούτων καὶ προπο- 

"» ᾿»: εὐ “ »“Ἥ Ἁ ᾿ ων. ε “Ἢ 

38 γεν, ἥν ποὺ δέη. Καὶ γυν πρῶτον μὲν οἰμῶι ὧν υμῶς 
» ψΠ Ὁ Ἂ 7ὔ ΠΟΥ 7Ζ .«“ 4“. ὺὃἢΝ 

. μέγω ὀνήσωι τὸ στράτευμα; εἰ ἐπιμελην εἴητε, Ἑπὼς ἀντὶ 
»“ 9 ᾿ ε ζ Ν Ν 

τῶν ὠπολωλότων ὡς τάχιστω στρωτηγοὶ καὶ λοχωγοὶ 
“ γ ΄ς ΣΙ ΤᾺ »ς»,3ΔᾺ “ 

κατώστωθῶσιν. ἴΑνευ γῶρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε κω- 
- 7) ᾽ ἣ ὩΛ ς Ἂ ͵. Ε » ἠδ 

λὸν, οὔτε ὠγωϊὸν γένοιτο, ὡς μὲν συνέλοντι εἰπεῖν, ουθώ- 
΄-“ 3 ᾿- ΝΗ -“ὦ᾽ ᾽ » 7 ς ν 

μβθυ" εν δὲ δὴ τοῖς -πολεμίκοις, ποντώπασιν. Ἡ μεν 
ἴνς 3 7 “᾿΄ "»ο ς Ἂ, ΕῚ ἊἉ ἧς ΕΖ 

γῶρ εὐτωξίω σώζειν δοκεῖ, ή δὲ ὠτωξίω σολλους ἤδὴ 
Φ ΡΟ, 5 ΄ςς ἵ Ἃ 7 Ἂς 37 

80 ὡπολωλεκεν. Ἐπειδὰν’ δὲ καταστήσησθε τοὺς ὠρχίν- 
«. Ὁ ἽΝ ΄ Ὁ 74 Ψ »»" 

τῶς, Ὅσους δεὶ, ἥν καὶ τοὺς ὥλλους στρατιώτως συλλέ- 

36. ὅσοι νῦν] (δἰ ΑΠ1ο νῦν οπιϊῆε. τοροβουλεύειν] Οοιηρατα ἤιη]ςπὶ ἴο- 
δεαῦθηβ μέγισσον ἔχετε παιρὴν ΠΟῺ εἰξ 
φον) αἱ νην ἠαδε!ς οσοα βοαηέηη, Τὶ 
νετῖαηί, (εἀ νοϊαϊς Χο ορῃου ἢρηϊῇ- 
οᾶτε 605, 4005 (δ ρεη ἤγετο ἴῃ Ἡϊῆο- 
τα ρύθθοσα εἴ ἴῃ Ουτὶ ἀΠΟἸ ΡῚ1Πη ἃ, ᾿πρτὶ- 
ΤΩΪ5 111. 3») 11. 12. ἐπικαιρίους ἀἰοϊῖ, ἀὲ 

40] ὺ5 [Ατἰ5 θεῆς ἄἀοςσοῖ ἱπάεχ Ζευ- 
Ἀϊὰ ΠΒ. ι 

ἀσποβλέσουσι----ἀδιυμοῦνσας) Ῥατι, οἱ 
Ετοη. βλέσοωσι--- ἀϑύμους ἨΔ ΕΠ, 

᾿ ἦν δὲ ὑμεῖς) Ἑταη. Πἰθεγ εἰ δὲ ὑμεῖς 
«ὐτοὶ τοαρακαλεῖτε καὶ φανεροὶ ἦτε πα- 
ρασκευαζόμβεξνοι ἐσὶ σοὺς τυολεμοίους. 

37. Ἴσως δέ τοι] Ἑιοη,. ἴσως δ᾽ ἔτι, 

σα πῇ ΟΥτορ. 1. 6, 8. 
38, τσρῶσον μὲν) Ῥτίπηὰβ Βίερμαπαβ 

μὲν Δἀ]η Χ|ῖ. 
ὀνῆσο!!] ϑίερῃ. Ῥαγ, Εϊοη, ὠφελῇ- 

σα! ὨὈεμπὶ, ἀεξίησερβ ἀντικατασταθϑῶ- 
σιν, 

ἐν δὲ δὴ] Βάά, νεῖ. πε], ἕν γε δὰ 
Ὠαδητῖ. 

30. ἢν καὶ ποὺς] Ναϊσαίαπι καὶ ἢν 
τοὺς εχ Ρατ, οοτγαχὶς Ζθαπε. Ρῖὸ 
ποιῆσαι δ᾽ ΕΡΏΔΠ15 τσονῆσαι σΟΠ]εσεΓδίς 
Αἀ σοιῆσαι ἸΏ1Ε]] 156 σοῦτο. εϊησερὲ 

τυαρακλρασύνητε Ὠλθοι Ῥατὶ, {1 Ό6Γ, 



ΤΙΒΕᾺΝ ΠΠ. ΟΑΡ, 1. 137 
ς 94 εΥ « ὸΝ“ Ἁ ᾷς ΕΣ Ο 

γήητε καὶ παρωϑαῤῥύνητε, οἴμωι, ὑμᾶς πάνυ ὧν εν κοιρῳ 
γὉ »“ Ν 3 ε “ 3 7 « 

ποιῆσαι. Νῦν μὲν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθάνεσθε, ὡς 40 
5 "» “4 ᾽ ε 3 ͵ Ν ᾿ Ης 

ἀϑύμως μὲν ἦλθον ἐπὶ τὼ ὕπλω, ἀϑύμως δὲ πρὸς τὰς 
᾽ὔ -“ «“ 3 ΞΖ 3 εΥ “Μ "ὕ΄ 

φυλακάς" ὥστε, οὕτω Ὑε ἐχόντων, οὐκ οἴδω, ὅ τι ἄν τις 
". ᾽ »" ΕΣ Ν δὲι ΕΣ Ν « Ν 

χρήσωιτο οαυτοις, εἰτε γυχτος Ὅὁεοιί τί, εἰτὲε Χώι ἡμεῤος. 
ΝῊ ΄ 2 ΚΝ ΄ Ἂς ων» ς Ν »ἭἪ 7 Ἢν δέ τίς ὠυτῶν τρέψη τας γνωμῶς, ὡς μή τοῦτο μόνον Αἱ 

3 Ἂν , Ζ » Ν Ν Ψ 7 εὖ 
ἐννοωντωί, τί τσείσοντωι, φὡλλὼ καὶ τί ποιήσουσι, σσολυ 

3 3, Ἅ Ἂ “ ε7 52 

εὐθυμότεροι ἔσοντωι. ᾿Ἐπίστασϑε γὰρ δήπου, ὅτι οὔτε 42 
Ἔν 3 ΕΝ ᾿ Ἂς ον. » ΄ ς΄“ 7 

τληθός ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἡ ἐν τῷ πολέμῳ τὰς νίκως 
᾿Ψ 3 3 « " ΄ Ἂς »- »“ "»- »“» 

τσοιουσω ὡλλ οπότεροι ὧν σὺν τοις Θεοῖς τοὺς ψυχαῖς 
2υς ΄ 3 ἧς ᾽ Ἂ ς » 

ερρωμενέστεροι ἰωσιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τουτοὺς ὡς εἐπι- 
ἣς ες. 9 ͵΄ 3 Ἂ 

τοπόλυ οἱ εἐνῶντίοι οὐ δέχοντωι. Ἐντεθύμημωι δὲ, ἔγω- 43 
Αι ἢ ἴω .« ε 7 Ὰ 7 “ 

γε) ω ἄνδρες, καὶ τΤουτο. ΟΤί, οποσοι μέν μαῶστευουσι ζῆν 

2 Ν » οὁ »“)ψ,. “ »" 

ες σαντος τρόπου εν τοῖς τπολεμίκοις, οὗτοί κώξκως τε καὶ 

5 -ς ΝΡ δ: ᾽ ]ἾΊῪῈ ΕῚ 7 3 ε ψ ΔΛ ἊΣ Ἀ 

οἰσχρως ὡς ἐπιτοπολὺ ἀποθνήσκουσιν" ὁπόσοι δὲ τὸν μεν 
7 ϑ Ζ΄ » Ν “ ς ἊῸὉ » 

Θάνωτον εγνωξκώῶσι ωσσι' Ἀοίγον εἰνῶϊΐι καὶ αγογωιον οων- 

͵ ΝΥ Ν Ὁ χω 5 ΄ 5 ͵7 

“ρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνήσκειν ἀγωνίζονται, 
ἘΝ »“ "Δ 5» Ἂς [πρὸ 5» “4 

τούτους ὁρω μῶλλόν πὼς εἰς τὸ γηρᾶς ἀφικνουμένους, 
ἀλυδελ Χ Ὁ ἔ ΄ , ἊΝ Ν 

καὶ, ἕως ἂν ζῶσιν, εὐδαιμονέστερον διώγοντως. “Ἃ καὶ 44 
: ὦδνό, “ἰ "»“ “ ἢ ΐ Ε Ἁ ᾿: “"» 

ἡμῶς δέ, γὺν κωτωμωϑθόντως (εν τοιούτῳ γὰρ καιρῳ 
5 Ν 3 7 ς Ἂς 57 “ μᾷ ΄ς"ς΄ 37) 

ἐσμὲν) αὐτούς τε ἀγωϑοὺς ἄνδρας εἶνωι, καὶ τοὺς ὥλΞ: 

λους παρακαλεῖν. 

40. αἰσϑάνεσϑε) ἙΕτοη, αἰσϑάνοισϑε. 
ἴάετα ᾿ἰδτ σεταϊ τα μὲν Οτη Γ{{10. 

εἴσε καὶ] Ετοη. καὶ οπλ 0, 
41. σρέψη] Μαϊὶε Ρατγιί. σερέψη Ὠδᾶ- 

Ῥεῖ. 
42. δήπου] Ουτῃ Εἴοη, ϑίοθευς Ρ. 

353, ΠυρΙεχ δὴ μάθει. Ν 
ἡ ἐν σῷ τοολέμῳ)] Μαϊὶο Ροίϊ τσολέμῳ 

σοτητηᾶ ροἤτατῃ εὐ τη ὙΝ εἰ Κι ηἃ. 
ἐπιποσολὺ) 8διοῦεθαβΒ οὐτὴ Εἴοη. 

ἰπιπολὺ, ἀδίῃοερθ ἀντίοι Ῥαυ, εἰ Ε- 
ἴοῃ. 

43. πολεμικοῖς) [τὰ σὰ πΠΊ ΒίερῃδΠΟ 
τηᾶῖδο Δ ΠΠ]ΠοΙ, εχ ἸΙΌτο 2. εἰ 6. τσο- 
λεμίοις ἙΔά. νεῖτ, τε], Ἰεϊποερς8 
οὗτοι μὲν εἴξ ἴῃ Εἴοῃ, ϑεαθξηβ ἐσιτο- 

ε Χ 486} 2 Ν 3 Ζ, 

Ο μεν τοῦυτ εἰπὼν, ἐπαύσατο. 

σολὺ εχ Ετοη. ἴῃ Ἰοσὰ πὶ νΌ]σ δὶ ἐσί- 
σολὺ τοπιῖαῖϊς ΗυςοΠἰπίοη. , 

ἐγνώκωασ! μὲ βαϊμεγμπί, νετταηΐ 
νυ]θαΐατη ἔγνωσαν. αποά φΡοίία5 εἴ 
ΘΟ ΠΟ ΕΥαΜΐγ) ΜΕ] Παϊμεδαη. ΝΟΙ͂ΟΓ 
ἂς ξερ. [δοεά, 1. το. μαῦεῖ ἀε 1γ- 
ΟὈΥΡῸ : τσερὶ τεκνοσδιίας οὕσω φπἀναντίω 

γνοὺς σοῖς ἄλλοις. 81ὶς ΠΕΙῸ ΠῚ εἶ Γεξξ, 

2: 6 5. “θ ε “Ἐαυϊεὺ ῬΙΘΕ αὐτὰ 
γνόνχες ἐκείνῳ, Αἰ ΤΠασγάϊε5 1]. τό. 
δηλῶσαι βουλόμενοι, ὅτι οὐκ ὀρϑῶς ἐγνώ- 

κασιγ ἰὰ εἶδ, δος “το γεξίο {επεῖνε, (ἡ 
απ, Ἰριτατ Του ρίαταπι Ῥατ, τεοε- 
Ρὶ. [Ιἄεπὶ ΠΠθεΓ ρᾶυϊο ροῖὲ μᾶλλον ὡς 
Τοτρίαπη μαθεῖ. 



19ὃ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

“- “ “" ͵ 9 Ὺμ,Ὺι Ψ, Α 

Μετῶ τουτον δὲ εἰπε Χειρισοῷος" Αλλώ τρόστϑεν μέν. 
ἡ »“ “ γ᾿ , ϑυνφ « , 

ὦ ᾿Ξενοῷῴων, τοσουτον μόνον σὲ ἐγίγνωσκον, ὁσὸν ἡἤκουον 
"»- ἜΝ »- ἈΝ 3 ον ςΨΎ ν ΄ 

᾿Αϑηνάϊον εἶναι" γὺν δὲ καὶ ἐπαινῶ σε, εῷ᾿ οἷς λέγεις τε 
Χ 2) Ν Δ ΟΝ «“ 7 μ 

κωὶ πράττεις, κῶὶ βουλοίμην ὧν, ὁτί πλείστους εἰνὼν τοί-- 
δ μι ἣν Ν ὃν » πε ἃ γ, 

46 οὐτους᾽ κοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ὠγωϑόν. Καὶ νῦν, ἔφη, μὴ 
Ά ΠΟ ΚΣ, 3 ἮΝ ὍἋ 4 : ον ε 

μέλλωμεν, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελϑόντες ἠδὴ αἱρεῖσιϑε οἱ 
, 7, ς « " δ, (Ἀ “ὦ 

δεόμενοι ὠρχοντως, καὶ ἑλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον τοῦ 
ΗΝ, Ν Ἂς «ς “ 27 9, ᾽ “ 

στρωτοπέδου, κώϊι τοὺς αἱρεθέντας οὐὙετε᾽ ἐπειτῶ εκει 
» Ἂς “7, Ψ τὰ » 

συγκωλουμεὲν τοὺς ὠλλοὺυς στρωτιωτῶς᾽ τόωρέστω δὲ 
δου 5» ς ͵ [72 “» ΕῚ 

47 ἡμῖν, εῷη, καὶ Τολμίδης Ο κήρυξ. Καὶ ὠμῶ ταυτῷ εἰ-- 
ἂς Ψ,, « ῆς ΄ 3 Ἶ ᾿ δῆς ΄ 

σῶν ὠνεστή, ὡς μή μέλλοιτο, ὡλλῶ περώίνοιτο τῶ δέον-- 

τῶ. Ἔκ τούτου ἡρέθησαν ἄρχοντες, ἀντὶ μὲν Κλεάρχου 

Τιμασίων Δαρδωνεὺς, ἀντὶ δὲ Σωκράτους Ξανθικλης 

᾿Αχωιὸς, ἀντὶ δὲ ᾿Αγίου ᾿Αρκώδος Κλεάνωρ Ὀρχομένιος, 

45. ἐφ᾽ οἷς] Ῥτδοροπιίοηεπι ρτὶπλ 5 
δήάιάϊ: Θίερμδηιβ, βγγηδηΐα ΠΠΌΤῸ 2. 
εἴ 6. ἴῃ πιατρίης ΨΊ]οΙ, 

46. μὴ μέλλωμεν] [τὰ (Δῇ4]. Βιερῇ. 
Ἰιθὲσγ Βιοάϑὶ, σε], ᾿ν. 6, 2. ἴῃ τηδῦ- 
δῖπε ΨΊΠ]οΙ, καὶ μέλλωμεν ἘΔά. νεῖϊ, 
Εἴοη. μὴ μέλλομεν Ῥατὶί, καὶ δὴ καὶ 
μέλλομεν σοη]οεῦας Ροτίοη. σάλος 
ἐμπξαγην ξ νετῖϊς ΛΔυηδίρβ. 

συγκὰλοῦμεν) ϑίερῃδηϊ συγκαλῶμεν 
γε] συγκαλέσομεν ὨΟῃ Ορὰϑβ εἴ, ἢ ἢα- 
τὰᾶτ5 σατῃ Ροτγίοπο ἔαϊασαπι Ατιῖ- 
οὰπὶ 6Ππὲ συγκαλοῦμεν. 

Τολμίδης} Ἑαά, νεῖτ, σε], Τολμή- 
δης. ΟἿ, 11. 2) 20. 

47. ᾿Αγίου ᾿Αρκάδος)] ἙΔά, νεῖϊ. 
Ουεϊξ, Εἴοπ. οπιτίαης ᾿Αρκάδος εἴ Ρτὸ 
Τεἐυς 1] Ὀρχομένιος ὨδΌεης ᾿Αρκάς. 
Τὴθεγ 6. εἰ 2. ἴῃ πηᾶτρὶπς ΨΉ]ο, ἃτ- 
(σὰ ἢ ὁ δηῖε Ὀρχιομένιος Δααϊτα τη 
Ἠαρεηΐ. 

[Θυοά Ἑάή. νεῖ. συεῖῇ, Ετοη. 
ἄδηις ἀντὶ δὲ ᾿Αγίου Κλεάνωρ ᾿Αρκὼς 

ῬΤΟ νυ ]ραῖο ᾿Αγίου ᾿Αρκάδος Κλ. Ὀρ- 

χομένιος, τε]ο οἱ ρτορίεγεα, Παρὰ Ζεαπε 
Αἰῆτγηαῖ, ΟἸεαπογεπὶ ἤμππησ ἴἘΠΊΡΕΓ 
4}}15. ἴῃ ἰοοῖβ Οτοποιηεηϊα η οοβηο- 
τηϊηατ. Θαοΐ αυδτῃ ἢϊ νεγαπη, ἀο- 
εεὶ Ἰοσὰβ 1]. 1.) 10. ἔνϑα δὴ ἀπεκρίνατο 
Κλεώνωρ μὲν ὃ ᾿Αρκὰς τυρεσβύτατος ὧν 
στρατηγός. [ἴίληὰς Ρτίγηο ἰοοο. ροΗ 

ΟἸεαγοῆυτη Ἰερᾶίο ΤΙΠΑρΡΏεγπς τε- 
Γροπάει. Ψψεγαπι ΠΌΤ ἰἴ, 5.37. Κλεά- 
νὼρ Ὀρχιομεένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμφά- 

λιος στρατηγοὶ Ενοσδηῖαγ δὰ οο]]ο- 
αυϊαπιὶ σαπὰ Ατίϑοο, δ] αΐψας ογαίοῃὶ 
τείροπάἴε ἀϊοϊταγ Κλεάνωρ ὁ ̓ Ορχιομέ- 
νιφς. ΟἸεᾶποτγεπι ἰβίταῦ ν᾿άθτηϊι8 σσρώ- 
σηγὸν (στε] Ατοϑάσηη, δἰζέτο νεῖοῸ 
Ιοοο Οτοπουμδηϊαπι 5. ποι Δί ΠῚ. 
ΑτὐΑγίας ᾿Αρκὰς ἴῖεπιὶ ἀϊςετεῖπη σαρα- 
σηγὸς νοσδίατγ 1]. 5, 31. ᾿[ΘΓΆΓΗ ἰϊ. ὅ, 
τ. εἴ 11. 6, 30. υ0]᾽ εἴ ᾿Αγίας δ᾽ Ἀρκὰς, 
ΟΌΪ ᾿ἰΌεΓ δἰ 18. ̓ Ανυσίωας [(οτὶ ρα πὶ 
Παῦεὶ. ἴῃ Ὠυϊὰβ Αρίθ Λιοδάϊθβ, ἃ 
ΤΙΠΆρΠεγης ἀοϊοίε οοοϊῇ Ἰοουτῃ Γπς- 
Βοίατ Κλεάνωρ. Θαυφτίίαγ 184π|. ἀς 
Ῥαῖτία, νεὶ ροζὶ5 ἀε μία ρεγίοπα Πο- 
ταῖϊηἶβ. Οοπααετι δἰ Ἰααὶβ τπθεῖῖο ροί- 
πὶ ἀε Χεπορῃομιβ περ] ρεητία, ἢ 
εὐαπάεμη σσρατηγὸν Ατοδαά6 ΠῚ, Ῥ8Ό]Ὸ 
Ροῖ ἴασιεη ἰτεγατη ἰτετασηαὰα Οτ- 
ομοπίεπίαπι ποπιϊπαν!τ, ἰτὰ τατππεῃ 
ας ΟἸοποπηοπατη Ατοαάϊθ ἰητα]]ρὶ 
νοϊαθγιῖ. ϑεά ἀασδίαπιὶ πὶς Ὠδθεῖ 
1Ιά, αὐυοά νίάεο 8ἃὉ 1πηϊεγργει! 5 
ῬΓθεϊουτατη. ΟἸδδποΥῦ ἄσοδβ νεὶ Οτ- 
ΟΠοτηθδηϊὰ5 ἢ ἰπ ἰοσαπ) Αρίς Ατοα- 
415. ΤυΒεξῖας. ἔαϊς, ααϊά ἔαξϊαπὶ εἃ 
Εχετοϊτα5. ρᾶτίθ, οαΐ. ργθοίεέϊαβ. δπῖεα 
υἱ στρατηγὸς ἴᾳεταῖ ὃ Θυϊά ορὰϑβ ετγϑῖ 
στρατηγὸν, εἴ φαϊίστη πηαχὶ πηξῃ οπε- 
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Προξένου τη 

Ἃ Ν ΄ δ 3 

ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος ᾿Αχαιὸς, ἀντὶ δὲἔ 

Ξενοῴων ᾿Αϑηναῖος. 

οΑς. 1. 

ἘΠΕῚ δὲ ἡρήντο, ἡμέρων τε σχεδὸν ὑπέφαινε, καὶ εἰς 
Ν ΄ ἘΣ ΐ ῳ. ὧδ 3 ϑωμί Ἴ, 

τὸ μέσον ἡκον οἱ ὥρχοντες, ἔδοξεν αὐτοῖς, τροφύλωκως 

Ἐπεὶ δὲ 
ὃν ς 7 ,“ Ἂμ» » δ »» Ἀ 

κοι οἱ ὠλλοι στρωτιώτῶι συνήλίδον, ἀνέστη τρωτον μὲν 

͵7 “, ἃς “ 

καταστησωντῶς, συγκώλειν τοὺς στραωτιωτῶς. 

ἐχνλς 3, “ «ἢ “) 

Χειρίσοφος 0 Λακεδαιμόνιος, καὶ ἔλεξεν ὧδε" ἄνδρες 5 
! »ῪὋ“ 

στρωτιώτῶιί, χωλεπὼ μὲν τῶ τπαρόντώ, ὁπότε ἀνδρῶν 

στρατηγῶν τοιούτων στερόμεϑθω καὶ λοχώγων καὶ στρω- 

τιωτῶν" πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿Αριοίίον, οἱ τυρόστεν 

σύμμαχοι ὄντες, τοροδεδώκασιν ἡμῶς. Ὅμως δὲ δεῖ ἐκ ὃ 
-“" δ “27 Ε 7 γ »-» ς δον τ ( 

των᾿ τσωρόντων ἄνδρας ἀγωϑθούς τε ἐλθεῖν, καὶ μὴ ὑφίε- 

σϑαι, ἀλλὰ πειράσαι, ὅπως, ἢν μὲν δυνώμεϑ, κω- 

λῶς νικῶντες σωζωμεϑια" εἰ δὲ μὴ, ἀλλὼ κωλῶς γε 
» « 7 Χ ἍἉ , ταὶ 
ὠποϑνήσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μήποτε γενώμεϑω ζῶντες 

τὸς πολεμίοις. Οἶμαι γὼρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτω πωϑεῖν, 
“' Ν 3 ]Ἴ ς Ν δ 

οἵω τοὺς εχ ροὺς οἱ “᾽εοὶ ποιήσειαν. 
7 7, ΠῚ νὰ 5 δ 37 

᾿Επὶ τούτῳ Κλεάνωρ ᾿Ορχομένιος ὠνέστη, καὶ ἔλεξεν ᾳ 

πἰατη ἡδίὰ, πιούίαο ηὐυϊάδηπι ΟἸδατ- 
σἤο, ΟἸεδηότεπη ἰῇ ἰοοὰπὶ πηοῖῖαϊ 
στρατηγοῦ, εἴ ἡ πίοτῖ5 Πα] άεηι, [8Π- 
στα ὃ [Ιῃ φροβεποιθι5 ᾿ἰὈτι5, να]ατὶ 
ζω, 8».18, Κλεώνωρ ὃ ᾿Ορχιομεένιος ΡΓζ- 

ζεξταβ ἀἰοίταγ πὰ! τσ ΛΔτγοδάαπιὶ ρτὰ- 
νὶβ δγπηδίγθ : στὸ ᾿Αρκαδικὸν ὁπλιτικὸν 
ὧν ἦρχε Κλ. ὁ ὌὋρ. δεὰ εὐσε ἰϊεταπὶ 
Ἰθτὶ νὶ. 4, 22. Κλεάνωρ ὁ ᾿Αρκὰς πο- 
ΓηϊΪπαῖαγ ἢπε ποῖα ἱπιρετῖ. Ροῖεᾶ 
νἱϊ. 2. 2. Κλεώνωρ στρατηγὸς ἤπε ποίᾶ 
Ὀδίγιϑα ποπιϊ δία ; ἸΙἀετηηαε εἢ Πιη- 
Ρ]οἴῖεῦ ὁ Κλεώνωρ νυἱϊ. 5, 1ο. Θυϊά 
Ἰξῖταγ αϊταθηα πὶ σεηίεβ, τηΐ Βαιῖ- 
τηᾶηηε ὃ ϑθυοίηῃς ΟἸεδηοτας ἔμ πὶ ἰπ 
εχεγοῖῖα Οτϑοοογατη, Ατοαάεη εἴ 
Οτοποπηεηϊατη, 84η ὑπυτη ἰδης ΠῚ, 
ηαθπὰ Χοπορῆοη Ὡοὴ ἢπε οΥ πλῖηα 
ΠΕΡΙ ρεητιοθ τηοᾶο Ατοδάθαι, ἰηϊετῦ- 

ἄμππὶ Οτοοπηθηϊαπλ ποι ϊπανοτῖτ, δὶς 
εἴϊατῇ ἤπα ποῖᾷ ραϊτγὶδθ τηθηποτανετϊζ ὃ 
Εκ Ἐριβοία.} 

2. Ὦ, ἄνδρες} Ἑτοη. ὦ οτηϊτεῖς, εἰ 
ἀείησερϑβ στερούμεϑθο, μᾶθεῖ. 

ἊΣ ἄνδρας ἀγαθούς τε ἐλθεῖν] ννγι- 

τη δοῦ ἃά ΡΙατατοατη ἐς ϑετα Ν, 
νὶπά. Ρ. 85. οογγίρεῦδι ἐσελθεῖν, [εἀ 
ἴῃ δηποϊδιίοηα δὰ ἢ, 1. ἴῃ Εοϊορὶβ 
ΡΙΟΌαζ εἶναι, νεὶ ἐξελθεῖν, ααοα Τδοη- 
ΟἸαν 5 δ ΥΡΕΥΕ 6 ῥγα με μς ἀϊςε 
γπαΐϊς. νετῖθγιτ, δεῖ Κα ῥγοὸ ῥγαμοηῖὲ 
γΕγμ 1 έαίε Οἱγος ζογίφς σεπῖγο, Ἰὰ εἰ 
εἴ7, ᾿πτεγρτγείατατ, εἴ ραταὶ Πᾶηο ψΕΓΌΪ 
νι εἴ ρταϊαι [δίϊηοβ ἰηχαῖος ΕΠ. 
Μ|ιπῃὶ νεῖο οαπὶ ΨΥ γι ηρδοῆϊο νεῖ- 
Ὀὰπ νἱτἰοἴατη εἴξ ντάδτυτ, 

σωξζώμεϑ α----ἀποθνήσκωμεν) ῬατΙ. 1}- 
Ῥεῖ σωζόμεϑα---τἀ πο νήσκομεν ὨδΌεΕϊ, 
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- εν» Χ έν εΣ Ἂν Ὁ» 3 ͵7 

ὧδε" ᾿Αλλ᾽ ὁρῶτε μέν, ὦ ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπ!τορκίῶν 
ἣν 5 νὔ ς “ὦ΄᾽ λ Ἂ ψ, 5 ᾽ 

καὶ ἀσέβειαν" ορῶτε δὲ τὴν Τισσωζερνους ὠπιστίαν, 
.) .Ψ' «ε 7 » ΎΞΆ ᾿4 

οστις, λεγων, ὡς γείτων τε εἰῆ τῆς Ἑλλάδος, καὶ περὶ 
7 ἊΝ Δ »“ « ἴω 5 "4 ᾽ 

πλείστου ὧν ποιήσωιτο σώσω! ἡμᾶς, καὶ επὶ τούτοις αὐὖ-- 
Ν ΓΝ ζ ἐὸν 5..ἃ Ἂς Ν 8. ἃς ᾽ ἐνὸν 

τὸς ὁμόσως ἡμῖν, ὠὐτὸς δεξιὼς δοὺς, ωὐτὸς ἐξωπατήσας, 
΄ ἘΝ .Ἕ » Ἁ 7 ΄ ΕἸ "ῳ 

συνέλωβε τοὺς στρατηγοὺς, καὶ οὐδὲ Δίω Ξένιον ἠδέσιϑη, 
ὑλλὰ Κ Ζ ᾿ς ἶξ Ζ Ζ ΡΥ γκ ,7ὕ 
ῴλλω, Κλεώρχω κωὶ ὁμοτράπεζος γενόμενος, ὠὑτοις του- 

. ᾿ Ὗ΄- 3, 3 ἤ ον ὅτοις ἐξαπατήσας τοὺς ἄνδρως ἀπολώλεκεν. ᾿Αριαΐῖος 
ΑΕ ς δ ἿΝ ἊΨ Ω, 7 5. ΤΣ 

δὲ, ὃν ἡμεὶς ἠθέλομεν βασιλέω κωϑθιστάναι, καὶ ἐδώκαω- 
» Ζ Ν ἤ 3 γ 

μὲν καὶ ἐλάβομεν πιστὼ, μὴ προδώσειν ὠλλήλους, καὶ 
ἐπεὶ 7) ᾿ς Ἂς 7 “7 “ Χ Ἂ 

οὗτος, οὔτε τοὺς Θεοὺς δείσας, οὔτε Κυρον τὸν τεθνηκότω 
ἰδι ο Ν 7 ᾿' ἔν 7 “» -" Ν 

οἱθεέσϑεις, τιφώμενος μολίστοω ὑπὸ Κυρου ζῶντος, γυν ρος 
Ἂς 5 χ ᾽ ἐ 3 Ὺ΄Ν « -“ Ἂν ψ 7 

τοὺς ἐκείνου ἐχιλίστους ὠποστὼς, ἡμᾶς τοὺς Κύρου Φί- 
"Ὁ » ἜΣ ἊΝ Υ Χ « 

ὅλους κωκως οιειν πειρώάτωι. ᾿Αλλὼ τούτους μέν οἱ 
» ς ΄-“σ" Ἀἢ »΄ »“, ς ν ; 

Θεοὶ ὠποτίσωιντο" ἡμῶς δὲ δεῖ, ταῦτω Ὀρωντῶς, μήποτε 
3 ΔΑ ἐν πο Νς 7 Ω Ἂς Ψ ς ἣΝ 
ἐξωπατηϑήνωι ετί ὑπὸ τούτων, ὡλλῶ μωχομνένους, ὡς ὧν 

ἥ 7 » .« ὃς » "»» "-»- Γ' 

δυνώμεϑω κρώτιστω, τοῦτο, ὅ τι ἂν δοκῆ τοὺς Θεοῖς, πά- 

σχειν. 
7 »" ᾿, ἐξ 3 ΄ 5 ΓΑ 

7 ἊἜκ τούτου Ξενοῴων ὠνίστωτωι, ἐεστωλμιένος εἰς πόλε- 
ς δύ 7 ᾿ 7 “] 7 διδαι « 

μὸν ὡς εθύνωτο κάώλλιστοω νομίζων, εἰτε νίκῆν Θιθοιίεν οἱ 
ἃς Ν Ἷ » » υ ΄ ὦ “7 

Θεοὶ, τὸν κώλλιστον κόσιμνον τῷ νι κοὺν τρεπ ειν᾽ εἰτε τεέλευ- 
“ Ζ΄Ζ ε "Ἣν ψ»[͵ “ 7 ς Ν 3 “ 

Τοὺν δέοι, ὀρϑῶς εχειν, των κωλλίστῶν εὠυτον ὠξιωσώντω, 
5 ᾿ [Ὡ] » 7 »ο“᾿ Ν ͵7 ΕΣ 

ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς τυγχώνειν᾽ τοῦ δὲ λόγου ἡρχετϑ 
γὴν. Ἂς Ἃ » ᾽ὔ } “ Ν 5 γ 

8 ὡδε" Τὴν μὲν τῶν βαρβάρων ἐπιορκίαν τε καὶ ὠπιστίων 

4. αὐσὸς ὀμόσας} Οαεϊῇ, αὐτὸς οταῖε- 
τς, αθο αξϊο ερθαρῇοτιορ ΠΡ ΌΓΘΟ νὶβ 
οὐληῖβ 1ΟἸ]ΠΠτὰτ. ἘΠ ΪΟὮν} Ἰοσαπι ἢ- 
τα! εχ Αἰ Πεπδροτγδε ΔρΡοϊορία Ρο- 
[αϊι διθρπᾶπαϑ : Ὁ δ᾽ αὐτὸς ὑμνῶν, 
αὐτὸς ἐν ϑοίνη τσαρὼν, Αὐτὸς τάδ᾽ εἰπὼν, 

αὐτός ἐστιν ὃ κτανὼν Τὸν -σαῖδα τὸν 

ἐμόν. 

Κλεάρχῳ καὶ] Ταπῖῖπα, Οαεὶ, Ε- 
ἴοη. Κλεώρχῳ τε, ΔΙάϊηα Κλ. σε καὶ 
Βαῦοηΐ. 

α. τὸν σεϑνηκότο!) Ατιοα  απὶ οπιὶῆὲ 

Εἰτοη. 
σοὺς ἐκείνου ἐγχϑίστους.) ϑοΪΡΙΘΟΥ 

ΟἸΊτα ἐκείνῳ [αἸ{6. 
ἡ). ἰσσαλμένος εἰς τσόλεμον)] ΜατΓρῸο 

διερῇ. Ῥατγ. Ετοη. ἐσὶ τυόλεμον. 38- 
Ἰαηὰς Ν. Η. 1. 24. ἐεητεπίϊατη Πὰ- 
75 Ἰοοὶ Ἔχοετρῆί. 

οἱ 9:9) Βαά, νεῖ, ἐχοεγρία (αβᾶδ- 
Ἰιοπἷβ, εἰ Οπε]ξ, οἱ ϑεοί σε ὨλΌεηϊ. 
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΄ 7 μ᾿ ν ὕ Δ." « “ 3 
λέγει Κλεάνωρ, ἐπίστωσϑε δὲ, οἰμωι, κ͵ὶ ὑμεῖς. Ἐπ 

«ἡ 7 3. τ - 7 92 
μὲν οὖν βουλευόμεϑα πάλιν αὐτοῖς διὼ φιλίας ἰένωι, 

ἐνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀθυμίαν ἔ ἐχειῖν, ὁρῶντας τοὺς ἄρ 

τηγοὺς, οἱ διὼ πίστεως αὐτός ἑωυτοὺς ἐνεχείρισαν, οἵου 

πεπόνθ σιν" εἰ μέντοι διανοούμεθα σὺν τοὶς ὅπλοις, ὧν 
7 7 ᾽ - δ Ὁ Ν Χ Ν 

τε πεποιήκασι, δίκην ἐπιθεῖναι αὐτός, καὶ τὸ λοιπὸν 
ἣς Δ Ν “ ᾽ ἅν. γὴν» ; ἊΨ - -“ Ὗ 

διὼ ταντὸς πολεμου αὐτοῖς (ενῶϊ, συν τοις Θεοῖς πολλαὶ 
ων ἣ ΄ 

Τοῦτο δὲ λέ-9 
5 "»" ᾽ 5 ᾿, ᾿ ς ἌΝ 

Ὑοντ ος αὕυτου. πτώρνυταί τις οὠξκουσῶντες δὲ οι στ θωτιῶ- 

ΑΓ "ὦ » ΕῚ ͵ 

ἡμῖν καὶ κωλαὶ ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. 

͵7 Μ ρ »“" ᾿, ᾿. 9 νι ᾿ Ν "Ὡὰ 

τῶι, ὥάντες μον ὁρμή προσεκύνησων τὸν «Τεῦν᾽ κῶὶϊ Ξενο- 
"» “ -“ ) " 2 Ν τ 7 δὶς. νΑ͂ν 

ᾧων εἰπεῖ Δοκεῖι μοὶ, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ σωτηρίως ἥμων 
τ 3 Ἄς “»Ἥ Ν “ πὶ 7 Ψ 2) 

λεγόντων οἰωνὸς του Διὸς τοὺ Σωτήρος εφώνη, εὐξασϑωι 
“ον Ὁ: 7 ᾿ ΄ “ ἂν Φὰ 5 

τω ϑεῷ τούτω Θύσειν σωτηριῶ, ὁποῦ ὧν τρωτον εἰς φι:- 
νβ “ 3 , Ζ' Χ ': » 

λιῶν χωρῶν ὠφικωώμεία" συνεπεύζασωι δὲ καὶ τοῖς 
37 Ὁ 7 ΄Ν 7 ἘΣ »“" 

ἄλλοις Θεοῖς ϑύσειν κατὼ δύναμιν. Καὶ ὅτῳ δοκεῖ 
δ 3 ᾿ Χ » ,. νὼ Ὁ 

τῶυτ, εῷη, ὠνωτεινώτω τῆν χειρῶν. Καὶ ἀνέτεινων ὥπαν- 
ΕῚ ᾿ς ΕΝ ἣν 3 "ἡ 3 ᾿, δ ͵]ςΨ 

τες. Ἐκ τούτου εὔξωντο καὶ ἐπαιάνισαν. ᾿Ἐπεὶ δὲ τὼ 
-“" " »"»ν᾿ “" 2΄ ᾽ὔὕ -" 

τῶν ϑεῶν κωλῶς εἰχεν, ἤρχετο πῶώλιν ὧδε" 
ΕῚ ψΨ' ΄ “Μ 7 

Ετύγχανον λέγων, ὅτε πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες 10 
»"» μ᾿ ς ς “Ὁ Ν » 

Πρωτοὸν μὲν γὰρ ἡμεις μὲν ἐμπε- 
δὸοὺῦ Ἂς “ὝἍ »Ὕ ε’ ς ᾺἋ ᾿» 2 Ζ Ζ 

ουμεν τοὺς τῶν Θεῶν ορκους, οἱ δὲ πολεμίοι ἐπιωρκήκωσι 

ἡμῖν εἰεν σωτηρίας. 

Ν Ἂς ἃς Ν ΠΝ « ζ΄ υ 

τε, καὶ τὰς σπονδὼς καὶ τοὺς ὁρκους λελύκασιν. Ουτω 

8. λέγε] Ρατ, Ετοη. λέγει μὲν Ὧδ- 
Ῥεηῖ. 

βουλενόμεα) Ατπαϊάμ Απηϊτηδά, 
Οτίτῖς, Ρ. 176. πιοπδὲ οοπ]εξξατα βου- 
δόμεναι ἢοπ εἢξ ορὺβ : ΠΠΠὰἀ εἢξ ἐχ- 
4αϊἤτ5. νεγθατη, τηᾶρὶβ σοηνδηϊγα 
τι! οταιίοηΐ, οἵ τείροπάεγε (εφαφητὶ 
διανοούμεθα σεπίες ΝΥ κε. 

«τὐοϊς διὰ φιλίας ἰένω!] ϑεααίϊτατγ διὰ 

τυαντὸς πολέμου αὐτοῖς ἰέναι. Ἐπτιρίαϊς 
Δηατγοπηᾶο δε Ἰοσιπ 4.16. διὰ φιλη- 
μάπων ἰὼν σατρὶ σῷ σῷ σοπηρᾷγανἰξ 

ὙΥγειςηθδοὶ,, 
9. καὶ Ξενοφῶν] Ἐχ Εἴοη. ὁ δάἀάϊαάϊε 

Ζεμηες. 

Διὸς τοῦ Σωτῆρος) Οὐτὰ δὰ νερὰ 
στολλαὶ ἡμοῖν---σωτηρίας ετηυταῖεί 4]1- 
4015, ἰάδβο οἰωνὸς νεὶ Οἴγδη ἃ 720νε 
Σωτῆρι τοὶ πὶ ἀϊοϊϊαγ. Ργϑοῖεσεᾷ 
“εγηπΐαπιὶ (οἰε ρας θδ πε ρῥγεοατγὶ ἴοτ- 
πλυΐαᾳ Ζεῦ σῶσον. 

ϑύσειν] ΑἸάϊπα νεγθαπι οτϊῇϊ. 
ἐσαιάνισαν) Ῥατιί, Εἴοη. ἐσαιώνισων. 

ἀείῃοερβ ἤρξατο πάλιν Εϊοη. 
1ο. καὶ καλαὶ] Ραγ. καὶ ἄλλαι. 

ἱπορῖς. 
καὶ σοὺς δοπκους} Θυοὰ Ομεϊξ, ἰητοτ 

νετα5 μαῦεῖ Γαρετί(οτὶρίαπιὶ παρὰ ρτὸ 
ςΟΡαΪὰ καὶ, ἰάετι τηᾶτροὸ ΨΠ]οΙ, δη- 
ποίαν ; ἰάαας εααϊάεη) ργϑεσο. 
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ἂν ἄπ δ Ἵ τς - Ν Ζ 3 δ᾿ Ἂν ὁ, 
ἐχόντων, εἰκὸς, τοῖς μὲν πολεμίοις ἐνωντίους εἰγωι τοῦφ' 
ΕΝ ς.ς »ν Ν 7 - ς 3 ν ἢ 

Θεοὺς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ ὑκανοί εἰσι, καὶ τοὺς 
"ὰ ὡς ,- -»" Ν Ἂς ΕΙΣ. μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν, καὶ τοὺς μικροὺς, καὶν εν 
-»Ὕ » ͵ 5 » . « γ δῶ 

11 δεινοῖς ὥσι, σώζειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. "Ἐπειτω δὲ, 

12 

᾿ θυ ἐ Δ Ν "Ὁ 5 4 

19 σουεξειν κοι ετὶ Κφομι γὺυν ἀποθύουσ:ν. 

(ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων 

κινδύνους" ἵν᾿ εἰδῆτε, ὡς οὐ γουζ δὶς τε ὑμῖν προσήκει εἶναι, 

σώζονταί τε σὺν τόῖς Θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγωϑοὶ,) 

ἐλθόντων μὲν γὰρ Περσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς πωμπληϑέϊ 
στόλω, ὡς ἀφανιούντων τὰς ᾿Αϑήνας, ὑποστήνωι αὐτοῖς 

᾿Αϑηνώῖοι τολμήσαντες, ἐνίκησαν αὐτούς. Καὶ εὐξάμενοι 

τῇ ᾿Αρτέμιδι, ὁπόσους ἂν κατωκάνοιεν τῶν πολεμίων, τοσ-- 

αὐτὰς χιμαίρας καταϑύσειν τὴ Θεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον 

ἱκανὰς εὑρέν, ἔδοζεν αὐτοῖς, κατ᾽ ἐνιωυτὸν τσεντακοσίως 

ἼἜπειτω ὅτε Ξ Ἐέρζης 

ὕστερον ἀγείρας τὴν πλμομίδε μάμτον στρατιαν, ἦλϑεν ἐπὶ ἦν 

Ἑλλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τού- 

των τὐρογόνους, καὶ κατῶ γῆν καὶ κατὼ Θάλαττων. 
- 2 ὴς " ἘΥΟΣ Ἕ 7] "Ἔ ᾿ 

ὧν ἐστι μὲν τεκμήριω ρῶν τῶ τροπῶιῶ, μεγίστον δὲ 
7 « ΕῚ Ε΄ »ρ» ’ ΕῚ ᾺΡ ξ » » μκ 

μωρτύριον ἡ ἐλευϑερίω τῶν πόλεων, ἐν αἷς ὑμέϊς ἐγένεσι ε 

καὶ ἐτράφητε" οὐδένα, γὰρ ἄνϑρωπον δεσπότην, ὠλλὼ 
ἊΝ ἣΝ » 7 ἥ κ φᾷ 

τοὺς Θεοὺς προσκυνεῖτε. . Τοιούτων μὲν ἐστε προγόνων. 
ΟῚ ᾿ Ν “Ἁ“ ὧν » »ο“7΄)Σ ς « “ο΄ ᾿᾿ ΕῚ ᾿᾿ ὰ 

Ι4 Ου μεν δὴ τοῦτό γε ἐρω, ὡς ὑμεῖς κωτωισχύνετε αὐτοὺς 

ὅτων βούλωνται) [περίε Εἰἴοῃ. ὅταν 
δύνωνται. 

11. τῶν ἡμετέρων) χ Οπεϊῇ εἰ Ὁ - 
ΠΑ]. ὑμετέρων Ῥτϑοῖα}!ε Ζοσης Ῥγορῖίεγ 
ὑμῖν εἴ ὑμᾶς. 8εὰ αυτταπηηὰς ἔθηὰα 
οοτητηοάστ εξ Τὴ οταῖϊοπὸ οἷνὶ5 Δ- 
τῃοηϊεμῇ5. ϑεὰ [εξϊ. 12. ᾿ἴτογαπὶ οἷ 
οἱ ἡμέτεροι τορόγονοι. 

ἀφανιούντων Ματγροὸ ΒιερΡἢ. Ῥατ, 
Ετοη. αὖϑις αἀάυης, αυοά ἴῃ αἰζετα 
Χεγχὶβ Ἔχ ρεα!τομα Ἰοσὰ πὶ Ὠδεγεί. 

12. ᾿Αρτέμιδ.) ᾿Αγφοτέρων νοσαῖδΠ, 
1ητΕ}}Πρὶ τποηθῖ Ζεμηα. 

πεντακοσίως) Ἰδὰημἀθπὶ ΠΟΓΊΘΓΙΠῚ 
Ῥοηὶϊ Ρ]αἴατομα5 ἀς Ἡδτοάοιὶ Μα- 
|| πηι γι 26 τὸ δα, ΒΕΙ͂ΚΒ; Φὺ 20 δὲ 

εά, Ἡαιίςη : εἰξαμξ »οὺς γάρ ῷασι τοὺς 
᾿Αϑηναίους ΤΑ γροτέρῳ ϑύσειν χιμάρους 

ὅσους ὥν σῶν βαφβάρων καταβάλωσιν, 

εἶσο μετὰ σὴν μάχην ἀναρίϑμου σ΄λή- 
ϑους σῶν νεκρῶν ἀναφανίντος, παρα τεῖ- 
σϑαι ψηφίσμωσι σὴν Θεὸν, ὅπως καϑ' 
ἕκασσον ἐνιαυπὸν ἀποϑθύωσι ποεντακοσίας 
σῶν χιμάρων. ἴ)ε εἀΐοπη δῆ εἰ 
ΠΟ οἴ 9} Ρ. 307. οὐδὲ τὴν πρὸς ἴλγρας 

πομπὴν, ἣν τοέμπουσιν ἔτι νῦν τῇ ἕκτη 
χαριστήρια τῆς νίκης ἑρρτάδοντες. οἔ, 
50ΠΟΙ. δά Ατορῃ. Εᾳαϊς. 657. 23. 
Ἰϊδηὶ Ὗ'. Η. 11. 25. 

ἀποθϑύουσιν] Οἵ. ἀϊσεπάᾶ ἱπίτα δὰ ἱν. 
8, 25. 
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δ' Ἂ ΝῊ ᾿ς ΑΑ. ᾿᾿ 7 

ἀλλ᾽ οὕπω πολλαὶ ἡμέρωι, ἀφ᾽ οὗ ἀντιτωζάμενοι τούτοις 
“ 3 7 3 ͵ ’ « “ “1 »ὮῈ 3 

τοῖς ἐκείνων ἐκγόνοις, πολλώπλαώσιους ὑμῶν αὐτῶν ενι- 
»-“" ς -»“ » 

κῷῶτε σὺν τοὺς Θεός. Καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου 15 

βασιλείας ἄνδρες ἥτε ὠγωϑοί, γὺν δ᾽, ὁπότε τερὶ τῆς 
« ε΄ Ὁ ᾽ ᾿ Ἶ 77 « »" 

ὑμεηέρας φρτηρίκᾷ ὁ ἀγών ἐστι, πολὺ δήπου υμῶς προσ- 

ἥκει καὶ ἀμείνονως καὶ τροϑυμιτέρους εἶναι. 

μὴν καὶ Ναῤῥαλεωτέρους. γὺν πρέπει εἴνωι πρὸς τοὺς 

πολεμίους. Τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν, τό τε 
»" 7 δ᾽ Ὁ ε 3 ᾿ ἣς μὴ ὴ 

τόληϑος ὠμέτρον ὁρωντες, ὅμως ετολμήσωτε σὺν τῷ πῶ- 
Ρ᾿ ΄ ᾿ ἊΣ 5 ᾽ 7 Σ »" ᾿" ς ͵ κ τ σεὶῖ- 

τρίῳ Φρονήματι ἰένωι εἰς αὐτούς" νυν θ΄, ὁπότε καὶ ει 
ΕΣ ᾿ 9 »"»ν" « δ 7 

ραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν, ὅτι ϑέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι 
27 Χ ΄ ε “ 5 ὦ 3" 7 , 

οντὲς μή δέχεσθαι ὑμῶς, τί ὑμῖν ετιὶ προσήκει τουτοὺυς 

φοβένσϑαι; Μηδὲ μέντοι τοῦτο μέϊον δόξητε ἔχειν, εἰ οἱ 17 
»ὝἭ 7, ΠΝ 4 γὰ ,͵ »"- ΕῚ “ 

Κυρεῖοι, τορόσϑϑεν σὺν ὑμῶν ταττόμενοι, νυν ἀφεστήκασιν ; μ μ 
57 Ἂ Δ ᾿; 2 »“" εἴ 8 “ . ΄ ἃ 9) 

ετί Ὑῶρ ουτοῖ κωκίονες εἰσι τῶν υῷ ἡμῶν ἡττημένων εφευ- 
ς ἢ Ν 7 « “ 

γὸν οὖν πρὸς εκείνους, κατωλιπόντες ὑμαῖι Τοὺς δὲ 

ἐθέλοντας Φυγης ὁ ἄρχειν, πολὺ κρέιττον σὺν τοῖς πολε- 

μίοις ταττομένους, ἣ ἐν τῇ ὑμετέρα τάξει, ἐραν, 

τις αὖ ὑμῶν ὠϑυμεϊ, ὅ οτι ὑμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς 
Ν 2 ͵ ε « 

δὲ πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐγζδυμήθητε, ὅτι οἱ μύριοι 
« - 3 . 37) 

ἱππεὶς οὐδὲν ῳλλο, 
7 37) 2 ς Ν ᾿ 

μύριοι ἄνϑρωποι εἰσίν. ὑπὸ μεν 
Ὡς ") 2 7 3 Ν ΄ .“ οἶ Ἅ, 

γῶρ Ποῦ εν μοχη οὐδεὶς “ΤΩΤΟΤΕ οὐτε δηχ9 εἰς ουτε 

ΕἸ - « πὸ ΟῚ ς Κοϑ' . 

λακτισϑεὶς ἀπέθανεν" οἱ ὃ ἄνδρες εἰσὶν. οἱ ποιοῦντες, ὃ τί 
Ν 3 “ ᾿ 

ἂν ἐν ταις μώχωις γίγνηται. Οὐκοῦν τῶν γε ἱππέων 19 
-᾿ ξ -“ δῦ ΜΝ ᾿ 9 ᾽ 2 7 ς Ν 

πολὺ ἡμεῖς ἐπ ὠὡσζωλεστέρου ὀχήματος ἐσμεν ὁ. μὲν 
Ἂς ΕῚ 5 ὦ Ἁ 2 ς ΄- 

γὰρ ἐφ᾽ Ἵππων κρέμανται, Φοβούμενοι οὐχ, ἡμᾶς μόνον, 

14. ὑμῶν αὐτῶν) Ῥατιῖ. ἡμῶν Ὠδθεῖ. 
. 16. πατρίῳ] Μαῖρο ϑδιίερῃ., Ῥαγ, 
ἙἘτοη. πατρῴῳ Ὠαθεηῖ, (ο]εη πὶ ἔξτα 
νατ)ειαῖς. 

17. μηδὲ μέντοι] ΟἼΕΙ, μὴ μένσοι Ὠᾶ- 
Ὅει. ϑεααξῃς Κυρεῖοι ἀξάϊτ Βτγοάδιϑβ, 
Απιδίᾳι νεγῆο, Ἐεοποϊανίι; Κύριοι 

ἐτγαῖ ἴπ ἰἰὈτὶς ρἱεαας εὐἀϊτὶς, αὐ ἴπ 
Ουε]ῇ. Εἴοη. 

σὼν ὑμῖν) Ῥατιΐ. σὺν ἡμῖν, ἀεϊῃσδρβ 
Ἑάά. νεῖτ, ΟυεἸῖ. ἡττωμένων. 

ὑμᾶς ----ὑμετέρᾳ) ΟαϊΆ}1ο εἰ 1ἰδες 
Ῥατ, ἡμᾶς οὐ μετέοᾳ, εἰ τα {εδὶ. 
ἴξᾳ. ὅτι ἡμῖν Βαῦεῃζ, 

᾿Αλλὰ 16 

Εἰ δέιϑ 



144 ἘΧΡΈΕΘΙΤΙΟ ΟΥκι: 
3 Ὰς. Ν »“ ε » α. Ὁ -“ “ 

ἀλλὼ καὶ τὸ καταπεσεῖν" ἡμέϊς δ ἐπὶ τῆς γῆς βεβη- 
Ξ ΄ῪΝ Ἂ 32 7 Ζ, "» γλ,.«- 

κότες, πολυ μεν ἰσχυρότερον τῦωίσομεν, ἤν τίς τροσίη, 
δ ἌΝ » ς δ 3 

πολὺ δ᾽ ἔτι μῶώλλον, ὅτου ἂν ἐθέλωμεν, τευξόμεθα. 
Ἕν 2 τω εἶ «ὦ. ες: ε δ  τΝ ψ ᾽ν» 

γι μόνω Ζροέχουσὶιν ἡμῶς οι, ἐπζέεις Φεύγειν φῦυτοις 

3 μῇ ͵, 3 ἊΝ .ς ὦ 

20 ὠσζωλεστερόν ἐστιν, ἡ ἡμ!ν. Εἰ δὲ δὴ τὰς μὲν μάχως 

ϑαῤῥεῖτε, ὅτι δ᾽ οὐκέτι ἡμῖν Τισσαφέρνης ἡγήσεται, οὐδὲ 

βασιλεὺς ἀγορῶν παρέξει, τοῦτο ὥχϑεσϑθε, σκέψασθε, 
Ζ΄Ζ -“ ὥ ς 7 9 δα ὑυ ἢ 

πότερον “Ἄρειττον, Τισσαφερνὴν ἡγεμόνων ἔχειν, ὃς ἐπιβου- 
7 ς: .οὦ 9 5 ἣ 2 «ς »“», ΓῚ 

λεύων ἡμῖν φανερός ἐστιν, ἢ οὺς ἂν ἡμέϊς ἄνδρας λωβόν- 
συ , τς ον “ "7 Γ 

τες ἡγεσθαι κελεύυωμεν᾽ οἱ εἰσοντῶί, ὁτί, ἤν τί Ὅὥδερι 
« "-“ « Γ, Ἄς ε »-"ν Δ ΩΝ “ἃ 

ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ τὼ σώ- 

21 μῶτώ ὡμωρτάνουσι. Τὼ δ᾽ ἐπιτήδειω πότερον ὠνᾷσϑαι 

κρέιττον ἐκ τῆς ὠγορᾶς, ἧς οὗτοι παρέϊχον, μικρὼ μέτρω 
ἌΡ ΆΆΒΝς ὡς Ἂ “» 4] 237 ΩΝ 2 Ἂς 

σολλου ἀργυρίου, μήδε τουτο ετί ἐχοντῶς, ἡ αὐὑτους λωμ- 
ἢ} τὴ »"» ΄ ϑ ὧν ὅν. 

βώνειν, ἡνστερ πρατωμν, ββέτθω χρωμένους, οστοσῶῳ ον 

“οξέκοστος βούληται. 
» ο᾽ “Ἢ Ὰ », «“ 

Ἐῤ δὲ ταῦτα μὲν γιγνώσκετε, οτί 
. "“, - εἶ ᾿ "7 ͵ δ΄ τι 

οὕτω. κρεῖττον, τοὺς δὲ ποτωμοὺς ἄπορον νομίζετε εἶναι; 

καὶ μεγώλως ἡγεῖσθε ἐζωπατηθϑήνωι διοωβάντες, σκέ- 

19. προσίῃ} Εάά, νεῖξ. (σα εἰξ, προσῇ, 
Εἴομ. προσείη. ΡΙῸ ἐθέλωμεν τῆΔΓΡῸ 
δίερῇῃ. οαπὶ Ρατ, βουλώμεθα Ὠδθεῖ. 

Ῥοῆξεα ἐστιν ἀσφαλέσπερον δ ει (Πα ε] , 
“νὶ μόνῳ] Ῥτιοἰδη 5 Ρ. 1201. δα. 

ῬατίοὩ!! Ἰαιάδι ἔν μόνον προΐχοντσες ἱπ’- 
σεῖς ἡμᾶς. 1ῖὰ Ογτορ. 11. 1, 16. οὐδὲν 

ἡμεῖς ὑμῶν προΐξομεν. Ῥοτίοη, ααὶ 
εὐπάειῃ ΡεΓοἰδηὶ Ἰοσατα ροίαϊ τ, σοηι- 
Ῥᾶιαΐ εχ 5. ΠΟ] 15. δὰ Βορῇοο] δ. ΡὨϊ- 
ἸΙοξξ. ἱπιτῖο : ἐκεῖνο μέναϑι διωέρει, 
αᾳυοά Βτιιαηοκίαβ ἐχ. οοη)εόϊατα γ Δ] - 
ΟΚΕεηΔΙΙ ἴῃ Θιαίγιῦε Ρ. τ16. τησΐαγε- 
τίῖ. 

20. οὐκέτι ἡμῖν] Ῥατιί, οὐκέσι ὑμεῖν 
Ὦαθει. είποερβ κελεύομεν Εαά. γεῖι. 
εἰ Ουεϊῇ, ᾿ 

21. ἢ αὐτοὺς λαμβώνειν, ἥνπερ πρά- 
στῶμεν] Ἐρτερίατη Ἰοσο ναΐρο νῃίοίο, 
(Ἰεφξεθαῖωγ επὶπὰ αὐτοὺς λαμβάνειν, ἢ, 
ἤνπερ κρωτῶμεν,) ταξάεϊατη αἴία]ὶς 11- 
Ὅες Εἰομεπῆς. γεϊκε μηδὲ, σποῦτο 
ἔχοντας, αὐτοὺς λαμβάνειν αἰπιίηχεταῖ 

ψεγίθῃ8 : δῆ γος ἐρίος μέτιον 6 (οοπῖτ 
τησδῖατη εχ 851|5)9, ὦ: ῥεύμηα ααἦπμε 
ῥεῖ, Μαῖεραὶ ταπηεη τούτου {οτὶ- 
Ρίαπι ρτὸ τοῦτο. [)6 υἱῖϊο εἰ νϑίᾶ 16 - 
ἕϊτίοπα τηοηυἱΐ ετἰαπὶ Βυςτηδηη5. 

22. ὅχι οὕτω κρεῖτπον) Νίατρο Βίερἢ, 
Ῥατι, ΕἘτοη. ὅτι κρείσπονα. 

διαβώντες) εῖῖε ῥαγαγογμηι γα 
βιδὶς ανηηες, ὥδεαθθ, Οοπιετα ὙΝ εἰκε: 
ἦι ΔΓ λΙοΥ 6 ομη γγο, ἱπὶ ἀνόδῳ. Μαϊδε. 
Θυϊὰ Οτϑοοὶ ἰμτεγο! αῇ ἰηῖεγ ΤΙρτίη εἰ 
Ἐσπρῃταίεη τηεϊαεγεηῖ, ἀϊχὶε {πρτγὰ 
Χεποόρποιῖι ἰΪ. 4, 4. εἴ 6. Οὐτ θᾶτγ- 
ὈΔτὶ Οτθοοβ ᾿Όἱ ππογαηϊτεβ {ἰπηδσθηΐ, 
εἴ 11. 4,22. Εχ 15 ἰοςῖ5 ρεϊεπάδ εἶξ 
Ἰπιεγργεῖατίο Πυ}ὰ5, ἰπ 400 τηϊΐετε ἴς 
Ἰεξιοτίααε ραιεητίαπλ να ΐἷ8 σοηδτὶ- 
Ὀὰς τοτῆϊ Ὑγεῖκε. γεῖδα εἰ ποῦτο---- 
πεποιήκασιν οἱ βάρβαροι Πρηῃϊβοδηΐ, 
(αἸτε ἔβοῖε θαγθαγοβ 'π εο, ασυοά ἀ0- 
115 Γαὐερετῖηῖ Οτθθοοβ Μείοροϊαπηϊατα 
τεϊπααετα, εἴ Εαρῃταῖςη οαΐη ΤΊρτι- 
ἀς ττληῇτγε. Ἂ 
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ψασϑε, εἰ ὅ ὰ τοῦτο καὶ μωβότατον πεποιήκασιν οἱ βάρ- 
βαροι. 

πηγῶν ἄποροι ὦσι, πβθιοῦι πρὸς τὰς πηγὰς διωβατοὶ 

ἘΠ δὲ μήϑ᾽ οἱ ποτώ- 29. 

Πάντες μὲν γὰρ, οἱ εὐνὰς νυ εἰ καὶ πρόσω τῶν 

γίγνονται, οὐδὲ τὸ γόνυ βρέχοντες. 
Χ ε Ι “ 5 δ... ἂν ς» 

μοὶ διήσουσιν, ἡγεμῶν τε μηδεὶς φανεῖται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν 
» ΄ 3 Ξ Ἂν Ἂς ὰ 3 ἣΝ 

γε ἀϑυμητέο. ᾿Ἐπιστώμεθϑω γὰρ Μυσοὺς, οὺς οὐκ ἂν 
« ΄“ν ἊΨ ᾿ ΄ "7 » 

ἡμῶν φαίημεν (βελτίους εἶνωι, οἱ, βασιλέως ἄκοντος, ἐν 
»“» ΄ 7 δι 7 τ “ τῇ βασιλέως χώρω πολλάς τε καὶ μεγάλας καὶ εὐδαΐ- 

7 8.0 δῷ ΟἿ Θ 7ὔ 9 δὲ . ' ΄ μονας πόλεις οἰκουσιν' εἐπισταμενζω δὲ [Πεισίθως ὠσαῦ- 
ἃ δ Ν " Ν 32 ᾿ «“ 2 “ δὲ 

τως Λυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν, τί, ἐν τοῖς πεϑίοὶς 
Ἂς οΝἢἮ Ἂν, } -υ 

τὼ ἐρυμνὼ κατωλαβθόντες, τὴν τούτου χώραν καρπουντῶι" 
ἘΠ ἃ εν ἃν 9) Ὑ29 7 ἃς 

Καὶ ἡμῶς δ᾽ ἂν φαίην εὙωγε χρῆναι μήπω φανεροὺς 24 
5 »" ς ΕΣ » Ν ὕ ε 

εἶνωι οἴκαδε ὡρμημένους, ἀλλὰ κατωσκευάζεσιϑιαι, ὡς 
3 »Ὕ 3 7 οΥ ὃς [2 Ἄν ρ- 

αὐτοῦ που οἰκήσοντας. Οἶδω γάρ, ὅτι καὶ Μυσοῖς βα- 
ἊἪ Ν Ν ς Ψ ΕΝ ἊἋ ἘΠΕ ἢ 

σιλεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, πολλοὺς δ᾽ ἂν 
Ύ, Ῥρν γ, 55 3 ΄ « ΄ ΔΤ ὧν 
ὁμήρους τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψ ειν' καὶ ὁδοποιήσειξ γ᾽ ἂν 

Καὶ 
κδρε 3 δ ΡΟ ὦ ν “ ἧῇ ή 5 790.2 
ἡμῶν γ᾽ ὧν οἶδ᾽ ὅτι τρισάσμενος τωὠῦτω ἕποίει, εἰ ἑώρώῶ 

ἡμᾶς μένειν παρασκευωζομένους. 

δι ΚΝ Ἄ 3 ἯΝ 7) ᾽ὔ 5 “ 
αὐτοῖς, καὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. 

᾿Αλλὼ γὰρ δέδοιυκω, 25 

εἰ καὶ πρόσω] ἴτὰ ΤΠΔΤΕῸ δίερῃ. Ῥα- 
εἰ, Ἑτοη. ΨαΪ]ρο εταὲ ἤν πρόσω. Θ6η- 
τα πιϊα εαάετῃ εἰ ΗεἰἸεηϊς. ἵν. 25 11. 

23. διήσουσιν] ῬατΙ, διοίσουσιν ΠαΡεῖ. 
ἹΜυτείὰβ Ψαγ. [βέϊ. χν]]. 15. οὐ τὰ 
(ογ θεπ άπ τῇ σοπ]]οαγεὶ διείρξουσιν; ἧγε- 
μὼν δὲ, νοϊαῖϊξ {επιεητίατη εἰ ογαιὶ οη 8 
ξοιτηδπὶ ράτγετη τεάάεγε {εξὲ, 20. εἰ 
22. [εὰἀ τα ἀρδεγανὶς 80 ηϊνετία ἰοοὶ 
1εηϊθητία. 

Μυσοὺς Ἑδάετη τοΐεσε Μεπιογαῦ. 
1. 5..26. Ἰείποερβ Εἴοη. μαθεῖ οἱ 
βασιλέως χώρῳ ἄκοντος. ἴὰ αυᾶ [οτ]- 
Ρίυτγα νεγε νεἤὶρια ᾿πεῆδ ραῖο. ἋΟε- 
τηϊηδῖα πη δηϊ βασιλέως ἴῃ ψνυ]ραία 
νίτα Πυ]}] πὶ θεῖ. Ιειτατ [ΠΡ Θη- 
ἀυπὶ Ρυϊΐο : οἵ ἐν τῇ βασιλέως χώρᾳ 

ἄκονχος πολλώ: τε ὅς. ψυϊρδίαπῃ ἀς- 

ἔεπάϊε Ἡμτοϊηίοη ἰἴα, αὐ αἰϊογαγα 
Ποιάξη ἰοὺ Ῥτοπογηϊηΐ5 ροῆταπι ἀἃ}- 
οἂϊ: {εὰ ἰοορὰ Χεπορποηιῖβ, α188 

σογηραγανὶῖ, ποὸη ἔμὰπί ἤπλ} 1 Πὰς 
ηοῆτο. 

Πεισίδας] Ἐαά. νείξ. ἐεχοθρία Οαῇαὶ. 
οὐτῇ ΟΕ], ἄδπὶ Ιπ σίδας, Ῥατί, 1Π|σ- 
σίδας. 

τὴν τούτου---κωρποῦνται] Ετοη. τὴν 
τούτων χώραν οἰκεῖν Ὠαδ δῖ. 

24. ἄν φαίην] Οαῇαϊ!οπ5 ἐπγεηάα- 
τοπεῖη νυ]ρᾶίο ἔφην ρτϊπλὰ5 [α ὈΠΊτοΙτ 
ΗἩυϊτοβιπίοη. 

γ᾽ ἄν αὐσοῖς) ἴίὰ οὐυὐπὶ Μοτο εἰ 
Ζειπε [οτὶρῆι ὙΥγεθη θᾶ ἢ εἴ γν εἶκε 
ΡΙῸ αὐτοὺς νυ ραίο, Ρτο τρισώσμενος 
Βτοάδθθουβ σπρισάμενος, 672 1{2 7165. Θ0η}}- 
οἰεραῖ. Ἃτεάο εὰπὶ νοὶ δ σπριώμε- 
νος ὅἀτο, 

μένειν παρωσκευαζομένους Οοάεχ Ρα- 
τῇ, εἰ Ετοπ. κατασκευαζομένους ἀαΐ, 
ααοά συοπλιη5 Γεοὶρί δία, Ἰητεγοςα 
οὈΐογναῖϊο ΠηρΟΪατὶ ὙΥ̓ γι πῬ ΟΠ] 
8: Πος φιωϊίονι ἰοοο κωτασκευοζε- 

Ι, 



τ46 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

Χ ἈΝ 9 » ᾽ ΄ 
μὴ, ὧν ἅπαξ μάϑωμεν ἀργοὶ ζῆν, καὶ ἐν ἀφϑόνοις 

: ΄, “ »- ν᾿, 

βιοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ καὶ Περσῶν κωλαῖς καὶ μεγά- 
Ν Ν ΄ ς “» Ἂς “ . 

λωιΐς γυναιξὶ και τωρ ένοις ομίλειν, μή, ὥσπερ οἱ λωτο- 

“δ φάγοι, ἐπιλωϑώμεθω τῆς οἴκοωδὲ ὅδοῦ. Δοκέι οὖν μοι 
τ ςΝἷ “Ἢ ᾽ Ν ΄, ἣς 

εἰκὸς καὶ δίκαιον εἰνω!, τῦρωτον εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ 
Ν - Ε] "4 »Ὃ“" ο. 2 »»ν“ 9 Ἂς ΟἽ ΔΩ, 

τρὸς τοὺς οἰκείους τοειρώσιγωι ἀφικνέϊισιθωι, καὶ ἐπιθέι- 
» «; “ δ τῷ Ψ, 9Ὸν 2.» Ν 

ξαι τοις Ἑλλησιν, οτέ ἐκόντες ταενοντῶί, ἐξὸν αὐτοῖς, τοὺς 

σϑαι ε" ῥεν βηιμϊαΐίονηενε (Σ «ἀ «Πφεοά 
οῤτς ᾿πβγμενε, ομ7μς ῥοϊοραϊς πβέπ τη 
αγἱιαάυον βοηδες αὐ Ρἰμέαγολιηι ἐα- 
211οαϑίηης : παρασκευάζεσθαι εΠ {εγῖο 
 «ἀ αἰϊφμοά οῥες ἱηβγμεγε. Θυοά ἢ 
ψἱγ ἀοέξϊας. εχίεσαϊα5 {πετῖ, σταῖα πὶ 
ὩΟΌΙ5 εἰ ΝΥ εἰκίο ἔεοεγι. Ἑαυϊάεπι 
κατασκευάζεσθαι, ᾿πθπιτῖνο 7 πέϊα ΠῈ 
ΠΟ. ΠῚ Ταρατὶ, εατη] 6 ΟὉ σὰυί(δΠΊ 
Ἰεξεοπεπι Πρ τὶ Ῥατγ, εἰ Ετοπ. ρετγ- 
πεηάδπι σεηΐεο. Ριόρτῖα δαίετη κα- 
«αγκευὴ εἰ κατασκευάξεσϑαι ἀϊοϊτατ ἀξ 
ἐπβγαπγεηῖο, εἰ Ἰπῆταθηάα ἀοπηυ; 
ἀτίε, οοϊπα, ἱπῆταπχεηῖ5, νᾶῇϑ, 
αςεη Πα! 4ὰ6 πεοεῆαγι5. ΤΠαογ- 
ἀϊάδ5 11. 17. κατεσκευάσαντο δὲ καὶ ἐν 
“οἷς φυύργοις σῶν πειχῶν «τσολλοὶ καὶ ὡς 

ἔκωσαός του ἐδύνατο. ῬτΟ αὑ0 δηΐεᾶ 
ἀϊχετγαῖ ῴκησαν τὰ ἔρημα τῆς τοόλεως 

καὶ τὰ ἱερὰ ὅζο. Ττετα πὶ ῆς εἴν. 75. 
εἴ 1. 24. υὐϊ εῇ οἱ δὲ σὴν χώρων κα- 
λῶς κατεσκευμσμένην καὶ ἀπωϑῆὴ οὖσαν 
---διεπόρϑησαν. ἵν. 75. Απιίαπάτα5 ἀΪ- 
οἰζυγ μέλλουσω κωτασκευάζεσθαι, συοὰ 
ψεγι γημηοηάα. ναυμαχίαν βελαίω 
κατασκευάζεσθαι ἸερίτΥ ἤὰπο ἴῃ 1]. 
85. {εὐ ἴῃ ΠἸΌΤῚ5 Του ρτ5 ταέτι5 τσα- 
βασκ. εἴ, γοσάΡα]ο κατασκευαὶ ἢς 
αἰΙτὰτ 11. 16. οὐ ῥᾳδίως τὰς μεταναστά- 
σεις ἔσοιοῦνσο, ἄλλως τε καὶ ἄρτι ἀνειλη- 

φότες τὰς κατασκευὰς μετὰ στὰ Μηδικά. 

Τίοογαῖεβ Ῥαποβυτοὶ (ΔΡ. 35. τῇ τῶν 
“Ἑλλήνων ῥώμῃ σὴν ἀρχὴν σὴν αὑσοῦ 

ποτασκευαζόμενον ῬετίΑΓ ΤΙ ΓΕΡΈΓΩ αἷΐ 
ΤΊ ΡΟ τ {πὶ τὶ 5 (ΤΟ ΘΟ ΠῚ 
Ὥτγπηατε εἴ σνεϊατὶ τησηϊγθ. Αρυά 
ΤΟΙΓαΠῚ ἡ τῶν ἰδίων κατασκευὴ Με- 
τΩΟΓΔΌ, 11. 4. 6. εἴ πη (ἕσοη. 1]. 8. τῇ 
βϑαυτῶν κατασκευῇ αἰοίταΓ ἀδ τεὶ ἀο- 
τηθῆίοθο ἀρρατγαῖα, ᾿πγατηδητ5, οο- 
ΡΟ ϊ5. Τὲ ΜΝεξδιῖρ. ἱν. 8. οἱ μὲν ἄνδρες 
ἀμφὶ).--τοἰκίας καὶ κατασκευὰς μεγῶλο- 

ὑγρεπεῖς βούλονται δαπανᾷν. (εξ, τι. 
ὅπως ὅτι πλείστους ἀν)ρώπους ἐπὶ τὰ 

ἀργύρια ἄγωμεν, ϑαρσοῦντες δὲ κατα- 
σκευαζώμεϑα ἐν αὐτοῖς. [ςξι. 1: Ρ8]ο 
Ἰη|ο]επτὰ5 ες ὥσσερ οἱ ἱ ἰδιῶται κτησά- 
μξνοι ἀνδράποδα, τορόσοδον ἀένναον κατε- 
σκευασμένοι εἰσίν. ἴετε αὐ ἀς ἙΒααυϊτα- 
τοπα νἱΐ. 4. καὶ κατεσκευασμένος πάν- 
σα, εἴ «ι δέοι ἐξαίφνης τορὸς πολεμίους 

ἀγωνίξεσϑαι. ἴεξδὶ. χϑ. «ττάλιν κατα- 
σκευάζεσθαι Ἰάεπιλ εἴ αυοά καινοσο- 
ῥεῖν ἀξ διρεηιοα! 5. [ἢ (ξοοπο- 
τηῖοο εἶ κατασκευάξειν τὴν χώραν 
ἄριστα ἵν. 15. γεωργοὺς ἐκ τσαιδίων 
ὠνούμεενον κατασκευάζειν 11]. το. αξ Ρ]- 
τἀγοῆ5 π᾿ ΡῬειΐοϊε τό. εὖ τσεφυκὼς 
κατεσκευασμένος ὑπὸ ποῦ ἹΤερικλέου;, 
Ὁ] εἢ τημέγμενε εἰ ἀἄοσεγε. Ιῃ Ογ- 
τορθάϊα κατασκευάζεσθαι αὐτὸς βουλό- 
ῥέενος, ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο τυρέπειν Υἱϊ. 5, 
37. αἀἰοίτατ ἀξ ᾿πγαθηάα Ουτὶ ἀοτηο, 
νῖτα εὐ απο ρ πα ἀοτηειίοα εἰ ρυῦ- 
Ἰῖσα. νἱ. 1) 51. τοὺς ἵππους χαλκοὶς 
τυᾶσι τοροβλήμασι κατεσκευάσατο. Π0Π- 
{τὰ Υ]]. 1. 46. ὅπλισιν σοῖς ἱππεῦσι κα- 
σοσκευάξειν εἴς ν. δ, 10. εἰ οἴει τῇ ἐμῇ 
παρουσίφ Μήδους ἡ φι κευάϑϑαι σοι ἱκώ- 
γνοὺς εἶνωι κακῶς ταοιεῖν. Ὁ]. [οτῖρίατα 

δητίαυδ κῶσεσκ. ὥσσε ἱκανοὺς εἶναί σε 

5. σ΄. ὭΟη ἔσϊξ ἃ π|6 τεπίαπάδ. Ῥγϑ- 
οεῇπι ἐπί πὶ : καὶ οἱ ἐμοὶ δοῦλοι-ττκατσε- 
σκευασμένοι εἰσὶν, ὥσαε δύνασθαι σποιδ- 
σαι μᾶλλον ἐμὲ κακῶς ἢ τοαϑεῖν ὑπ᾽ 
ἐμοῦ. ΥἹ}. τ, 4: νῦν δὲ κωτεσκεύωσϑε οὗ- 
τω τάντ: :9, ὥσσε ἄρχετε οἱ μὲν πλειόνων 
οἱ δὲ μειόνων. Τιγῇαβ ποη Το ατὴ πο- 
[ΟΠ πῇ ὨΔΌΙΔηΔὶ ἐγεαδηίαν, νεἰατὶ 
Ρ- 744. εἴ ἰὴ Εταρτηεξηῖο 4. {εὰ ᾿ἀθ τὰ 
σέχνην μυρεψικὴν κατασκενάξεσθαι αἰ- 
χι ἀρὰ Αἰῃμεπδϑατῃ Ρ. 611. ]Ἰδαὰς 
ἴῃ οο Ιοοο κωσασκευάξεσθαι ὡς του 

οἰκήσοντα ἰάετχ εἴ ουπὶ ἐξαιξητὶ μέ- 
νειν π'αρασκενάξεσιαι, 

25. μεγάλαις] Ῥατιῖ. μεγίσταις. Ἐς 
Τιοϊορμαρὶβ οοτηρᾶτὰ Οαγῆξεο ἰχ. 83. 
ἴεηᾳ. 
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γὺν οἰκκοι ἀκλήρους πολιτεύοντας, ἐν ώδε κομισαμένους, 

πλουσίους ὁρῶν. ᾿Αλλὼ γὰρ, ὦ ἄνδρες, πάντω ταῦτ᾽ 

ἀγωϑὰ ϑηλονότι τῶν Ἀρατούντων ἐστί. Τωῦτο δὲ δὲὶ λέ- 27 

γειν, πῶς ἂν ταορευοίμιενλά τε ὡς ἀσφωλέστωτω, καὶ, εἰ 

μώχεσϑαι δέοι, ὡς κράτιστῶ μαχοίμενα. Πρῶτα μὲν 

τοίνυν, ἄῤη, δοκέ! μοι κατωκαῦσωι τὼς ἁμάζας, ὡς 

ἔχομεν" ἵνω μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρωτηγῇ, ἀλλὰ ππορευώ- 

μεϑα, ὅποι ἂν τῇ στρωτιῷ συμφέρη᾽" ἔπειτω καὶ τὰς 
σκηνὰς συγκατωκαῦσωι. Αὗται γὰρ αὖ ὄχλον μὲν 

παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι δὲ οὐδὲν οὔτε εἰς τὸ μά- 

χεσϑαι, οὔτ᾽ εἰς τὸ τὼ ἐπιτήδειω ἔχειν. Ἔτι δὲ τῶν 28 

ἄλλων σκευῶν τὼ περιττὰ ἀπωλλάξωμεν, αλὴν ὅσω 

πολέμου ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ττοτῶν ἔχομεν" ἵν᾿ ὡς τλέϊστοι 

μὲν ἡμῶν ἐν τοῖς ὅπλοις ὥσιν, ὡς ἐλάχιστοι δὲ σκευοῷο- 

ρῶσι. Κρατουμένων μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι σάντω ἀλ-- 

λότριο" ἥν δὲ κρωτῶμεν, καὶ τοὺς τπολεμίους δὲὶ σκευο- 

Φύρους ἡμετέρους νομίζειν. 
7 ΠῚ »-»“» «“ Ν ; 

Λοιπὸν μοι εἰπεῖν, ὁπὲρ κῶὶ 290 
΄ ν᾽ [εΥ 

μέγιστον νομίζω εἰγου!. 
ε ρα Ὁ Ν Ἂς ἢν 

Ορατε γῶρ καὶ τοὺς πολεμίους, 
.«“ 5 7 3 ψω ἀδ'. Ν « ΩΣ ͵ὕ 

ὅτι οὐ πρόσιδεν ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς ἡμῶς πόλεμον, 
ἯΝ ἃς ς »“» τῇ ᾿' 37 

τρὶν τοὺς στρατηγοὺς ἥμων συνέλαβον, νομίζοντες, ὄντων 
Ἀ "“" ΕἸ ,ὔ « »“Ν “" ς ΐ [4 

μὲν τῶν ἀρχόντων, καὶ ἡμῶν πειθομένων, ἱκανοὺς εἶνωι 

---. -οὈὨὌὨ0ὦ0.:1.-00Ὀ:Ὀ-Ὀ᾿..ὕ 

36. ἀκλήρους] Ῥατ, σκληροὺς ἐκεῖ, 

Ἐϊοπ. σκληρῶς ἐκεῖ, Οείετατη Χε- 
ΠοΟΡὨοηίετῃ - οο]οηΐατη ἃ Οτεβθοὶβ ἀε- 
ἀυσεπάδτη ουτὴ ἈΓΠῚΪ5 ἰῃ Αἤαᾶπῃ αἱ- 
ΟΕΙ͵α τεέϊε τπηοηὰΐϊτ Ηαἰῤἀατί. 

27. Τοῦτο δὲ δὲ) Θιυοάΐ ρτορανὶς 
εἰϊατη ϑίερμαπαβ ρῖο νυϊρᾶῖο δὴ, εχ 
Ἑάιείοηε Οαῇδὶ. τεσερὶὶ Ζευπδ. 

ἡμῶν σαρατηγῇ}Ὡ ΤἈΥΟΠΕτα5. ἥρν 
τηϑὶοθαϊ (οτιρίατη. ]Ἰ)εϊ σα ρ5. τσορευ- 
οἴμελα ΤΠ. τσορευύμεϑα Οπε]ῇ, σπόρευ- 
σώμεϑα Εῖοη. Ῥοῇεα ὅση Οὐ]. 1)6- 
Ὠΐᾳια συμφέροι ΟαῇΔΙ]ο. 

γὰρ αὖ) Ταηι. γὰρ ἄν. ϑεὰ αὖ εἰ 
)ατνιίεν, αἴ τὰ ξεύψη. 

28. τῶν ἄλλων σκευῶν] ῬΟΪΨΘΘΠῈ5 1. 
49, 1. Ἐρνοφῶν ἐσκυῆγε τοὺς μυρίους" 

σῶν δὲ περὶ Τισσαφέρνην ἱπσσέων ἐνοχιλούν- 
σων τὰ σκευοφόρα, γνώμην ἀγορεύσας, 

τὰς μὲν ἁμάξας καὶ «τὰ τοερισσὰ τῆς 
σκευῆς (καταλείπειν Τὰ ρρίεῖ (αίαυθο- 
Ὠ05), ὕπως μὴ συμβαίνῃ σοῖς Ἕλλησιν 

σεοὶ τοῦτα μαχομένοις σελευτῷν καὶ 
κωλύεσθαι τοροσωτέρω βαδίζειν. 

ἀπαλλάξωμεν) δυϊάαβ Ὁ ἢ. ν. 1η- 
ΤΕΕΡΤΘΙΒΈΟΣ ἀφανίσωμεν. 

-ττώντα ἀλλότρι"] ἔα οσὰπὶ ϑεράνα. 
η0 οἴ Ετοπ. Η αἰ ΠΙπίΌη ρτϊπιὰβ. εἀϊ-- 
αἷς ; ἴἢ 4}}}5 ΠΠΌτῖβ εγαῖ σὼ ἀλλόσριω. 

29. ἀρχόντων) Ἑάάᾳ. νεῖῖ, (πεῖϊᾷ, 
ἀρξάντων. Ἐχ νεῖετε ᾿ἴδτο ἀεάϊτ πο- 
Πιαπη ΘιΕΡὨ ΔῈ ; ΡΟΙΕΥΔΓ ΘΙ ΤΩ ἀρ- 
ξόντων. ἸὨοίηοομβ ἐν τῷ τυολέμῳ Εἴοῃ. 
Παθεῖ, 

Ι, ὦ 



80 σϑαι. 

ρους γενέσθαι τοὺς νὺν τῶν πρόσϑεν, πολὺ δὲ τοὺς ἀρχο- 

τ48 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥΕΙ. 

ἡμῶς περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ" λαβόντες δὲ τοὺς ἄρ: 
3 μὰ δὴ 5. 7 Δ. γ « 9 ΄ 

χοντάς, ἀνωρχίο; ἄν καὶ ἀταξίω ἐνόμιζον ἡμῶς ἀπολέ- 
μὰ ὧν, ἧς Ἂς δ ν "7, 3 ν΄ 

Δει οὖν πολὺ μὲν τοὺς ὠρχοντῶς ἐπιμελεστέ- 

“4 3 “; Ν »“" "» 3, 

μένους εὐτωκτοτέρους καὶ πειθομένους μῶλλον τὸς ἄρ- 
 ῷ Ἂ Ν Ψ 

ὃ1 χουσι! νυν, ἡ κΚῶὶι πρόσϑεν. Ἢν δέ τις ἀπειϑῆ, ἣν ψη- 
» Ν δ ας « »" 3 τς Ν ἥδ. , ΤΗΣ, 

Φίσησϑε τὸν Φεὶ ὑμῶν εντυγχώνοντῶ σὺν τῷ ὠρχοντι κο- 
7 ε) ς ΖΦ »-Ὁ 3 ΄ 57 

λάζειν, ουὐτῶς οἱ πολεμίοι σγλειστον ἐψνευσιμένοι εσοντοῦ" 

τῆδε γὼρ τῇ ἡμέρω μυρίους ὄψονται ἀνϑ᾽ ἑνὸς Κλεάρ- 
Ὗ 9. Ἂν» ΝΠ Ὁ Ψ» ῥα δα 

92 χους, τοὺυς οὐδ᾽ ἐνὶ ἐπιτρέψνοντας φο εἰγωῶ!. ᾿Αλλὼ 
ωὲ ον ͵“ ΧΦΥ -“ ΥΡ 8) ςς ε 2 ἋΣ 

γῶρ κωὶ περωίνειν ηδή ὠρῶ ἰσὼς ὙΩρ οι σσολεβνέοι ὠὺτιου 
΄ 

σαρεσ οντῶι. 

3 ΄ ς 7 Ό ΒΕ Ἐἢ 

ἐπικυρώσατε ὡς τάχιστα, ἵν᾿ ἔργῳ περωίνητε. 

) ᾿ν 5 ͵ " χορ ϑεν: 
Ο τι μὲν οὖν τούτων δοκέ; κωλῶς ἔχειν, 

2 " 

Εἰ δέ 
" » 57 πὰ ἈΝ 7 Ἄ 

τίς τι εἶδε τῶν ἄλλων βέλτιον, ἢ ταύτη, τολμώτω καὶ 

ὁ ἰδιώτης διδάσκειν" τυάντες γὼρ κοινῆς σωτηρίας δεό-. 

μεϑα. 
Ἂς »“ Ἄ ᾽ 

ἹΜετὼ ταῦυτα, Χειρίσοῷος εἰσπεν" ᾿Αλλ᾽ εἰ μέν τινος ἄλ- 
-“ Ν, ἢ “ “ "“» Ν ᾿ 5.» “3. 

λου δεὶ πρὸς τούτοις, οἷς εἶπε Ξενοῴων, καὶ αὐτίκω ἐξέ- 

λαβόντες] Νυϊρξαϊατη λαβόντος σοτ- 
τεχεῖαῖΐ Ἰᾶτη οἱϊπὶ Μαυτεῖι5, δάπιρα- 
λαηῖε Οοάϊοε Ρατιί. εἰ ἰερῖο Β. 

ἄν καὶ Ἐχ Ετοῃ. τεξὶς ἄν Ηασι- 
οὨϊηίου δάζοϊν! : ἴα ΠΟ ΟΡὰΒ οατὰ 
ΘΈρθαπο ἀείποερβ ἀσολείσθθαι 1Ὀτὶ- 
Ῥετε. 
᾿.20. σῶν τορόσϑεν] [τὰ ᾿ιεοποίαν!ᾶπᾶ 

Οὐπὶ ΠΊΔΓΡΙΠΕ ϑΙΈΡΗ. Ῥατ. Εἰοι. 
᾿Αηῖεὰ εταῖ τῶν τυροτέρων. 
ἢ καὶ τορόσϑεν] Οτο], Ρατι, Εἴοπ, 

καὶ οπηϊτταηί. 

31. ἤν ψηφίσησθ 6] Εαά, νεῖϊ. σα τα 
Ουεῖ. ἢν οπιταπί; Οπεὶῇ. εἴα π 
«ψηφίσασθαι Ὠαῦεῖ. Ῥατι, ἤν ψηφί- 
σάσϑε, Ἑτοη. εἰ ψηφίσασθε. πᾶς εηὰ]- 
ἐεῖχι (οτί θεσεσα εἰ ψηφίσαισθε. 

σῇ ἡμέρῳ} Αττσαϊυτη δἀα!άϊι 516- 
ῬΒαπυβ βεπιᾶπῖς τη ΓΡΙ ΠΕ Ψ ΠΟΥ, 

72: δ᾽ “ι μὲν οὖν τούτων] 'Μαῖρο 

Θίερῃ. Ῥατ, Ετοη. ὅτῳ δὖν ταῦτα Π8- 
Ὁεηΐϊ ; 46 Πη5 περαίνητε 'ἴῃ περαίνηται 
ταυταῖ 1ῦεγ Ῥαγ. εἴ οοπ]θέϊατα 1.6 - 

οποϊδνίαπᾶ, 
εἰ δέ τίς σι εἶδε] ἙἘάά, νεζί. σὰπὰ 

Οεϊξ, οἶδε ἀαπι; Ῥατγίί, Εΐοη, εἰ δέ σ᾿ 
ἄλλο βέλειον, ἧ. ῬτῸ σαύτῃ Βτοάξους 
πη 8ΠΠ1|5 11 τῖβ ταῦσα γτερεσῖτ, 

τῶν ἄλλων) Οεπὺς πεαίταπ ΕΠΈ, 
ΟΡΡοπίσαξ αἀπιίθοδάεπιὶ τούτων, σοῆίες 
γγεῖΚε ; πιαῖε. ϑεαιθηβ καὶ ὁ ἰδιώ- 
σῆς τοίετίαγ δὰ πος ἄλλων. ΑἸΙοσυϊὴ 
Ἰίσογθὲ οὰπὶ Ρατ, Εἴοη. {ΟἿ εσα ἐξ 
δέ τις ἄλλο βέλτιον, τἂὡπ [εξξ, 77. εἰ 28. 

κοινῆς} ΤΘΟΠΟΙαν} 5. κοινῇ τηαῖδ θα 
Τοτὶρῖα πὶ. Οοηῖσγα ΗπιοΠιηΐόπ σοπῆ- 
Ρᾶτγαῖὶ Ἰοσπὶ ΤΠασγ α 5 11. 43. 4 πα 
εὐηεηάαδίογαπὶ Δα ΟΓΙ θατ : ἀλγεινο.- 
πέρα γὰρ ἀνδρί γε φρόνημα ἔχοντι ἡ ἐν 
σῷ μωλακισθήναι κάκωσις, ἢ ὃ μετὰ 
ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ὥμμα γιγνόμενος 
καὶ ἀναίσθητος ϑάνωτος. 

33. Μετὰ ταῦτα] ητοτίετι τη νυ ]ρῸ 
δὲ οπὶ Ρατί. εἰ Ετοη, οτηϊῇ, 

εἶπε] Ναϊραίαπι λέγει τηὰίαν! ἘΣ 
Εῦτο Ετοη, υἱἱ δα θη8 ἐξέσται ἐχ Ρᾶ- 
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»-, ΒῪ Ν Ἂν “2 “- « ᾿ς 

στῶν “οΙδ ιν" ὦ δὲ γυν εἰρήκε, δοκεὶ μ9: ως τοχίστοω, ψ- 

Ω Ε Ψ. . » »“ 2 

Φίσασϑαι φρίστον εἰνο " καὶ Ὅτῶ δοκεὶ τώυτω, ὠνωῶτεί- 
77 Ν ΄ο-“΄ 

γώτω τήν χειρα. 
3 τ δ « 

Ανέτειναν ὥπαωντες. ᾿Αναστὰς δὲ 34 
ϑ' ,"» » 3 Ἔ τ λλρεϑι πάλιν εἶπε Ξενοφῶν" ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν προσδεῖν 

δοκεῖ μοι. Δῆλον, ὅτι πορεύεσθαι ἡμᾶς δεῖ, ὅπου ἐζο- 

μὲν τὰ ἐπιτήδεια. 
»" 97 7 » ν᾿ 

σλεῖον εἴκοσι στωδίων οὐπεχούσας. 

Ψ Ἂ Νὰ » 

᾿Ακούω δὲ, κώμας εἶναι κωλὰς, οὐ 

Οὐκ ὧν οὖν ϑαυ- 545 
79 Εν}. ὦ ΄ -“ ε 3 Ἂς 7, ὃὲ "Ὰ μάζοιμι, εἰ οἱ ττολέμιοι, ὥσπερ οἱ δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν 

7 ͵΄ 7 Ν 2 ΩΝ δὰ ΠΝ 

παριόντας διώκουσί τε καὶ δώκνουσιν, ἥν ϑύνωντωι, τοὺς 
λ “Ἅ 3 ᾽ εἰς ἄντ 9 ». ᾽ 

δὲ διώκοντας φεύγουσιν, εἰ καὶ οὗτοι ἡμῖν ἀπιοῦσιν ἐπώ- 
-» ᾿ “ Ν τ᾿ ξ, ὑϑὰ ᾿ 

κολουθιεν. Ισως ουν ὠσῴωλεστερον ἡμιιν τοορεύεσιϑ᾽ωι 36 
᾿ πε »"» « . ᾿ς ; 7 

πλαίσιον ποιησωμένους τῶν ὅπλων, ἵνώ τῶ σκευοφόρω 
ε Ἂν “ 5 3 Ῥ κε 

καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἡ. ἘΠ᾿ οὖν γὺν ὠὡπο- 
7 ᾽, Ἷ « "“" » 7 Ν - » 

δειχϑείη, τίνῳ χρὴ ἡγέσϑαι τοῦ πλαισίου, καὶ τὼ πρό- 
»" ᾽ "-ὉὠἙ "“-Ὃ « ΄ “" 

σϑεν κοσμεῖν, καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἑκωτέρων εἴνωι, 
3 -“" 3 δ ε Ζ ε ἐδ 

καὶ τίνας ὀπισϑοφυλακέϊν, οὐκ ἄν, ὁπότε οἱ πολέμιοι 
3 “ δ Ὸ} Φ 3 Ἂς 7 5. ἡ 3 
ἔλθοιεν, βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὼ χρώμεϑ᾽ ἂν εὐ--: 

ς »" 

ϑὺς τῶς τεταγμένοις. 
3 Ἃ , "4 

Εω μὲν οὖν ἄλλο τις βέλτιον 37 
« »" 3, » ΄ ΕἾ Ν Ἃ « 

ορο, ἄλλως ἐχέτω" εἰ δὲ μῆ: Χειρίσοζος μὲν ἡγείσθω, 
3 ἿΝ Ν Ἄ ͵7͵ 3 » Ν »" ς ᾿ « 

ἐπειδὴ καὶ Λωκεδαιμόνιός ἐστι τῶν δὲ πλευρῶν ἑκωτέ- 

τ, τεσερὶ ἰῇ ἰοσαπλ νυ ]σαιὶ ἕξεσαι, 
αὐοὰ 184π| Μ|ἃυτεῖαβ σοττὶρὶ }υ{Π|. 

34. ὧν τυροσδοκᾷῶν δοκεῖ μο.] Ηδπο 
νυ]σαίατη ἐοτρίοταπὶ Μαγείας. τηὰ- 
ἐατὶ νοϊυϊε ἴῃ δοκῶ μοι, σοηῖτα Ηατ- 
ΟὨΪ ΠΟ δΔηῖε τοροσδοκᾷν ἴητΕ}} 16] σεη- 
ζεῖ δεῖν, Δἀπίρυϊαηίς Ζειηῖο. ννγι- 
τε Δ ΟΠ επηθη ἀδι!οπθτα προσδεῖν γ6- 
ξερὶ, αυδ ἴάτηεη νει κίο ποη [4115 
ἐχρίογαία υἱία εἴ. 195 τηοπϑὶ ἤθοα: 
μα Χεποῤλοηίδ εχ ῥεξαπάα υἹάσαν- 
ἡμνν, ἰεσίπμς {εξ}. {φωέπη. ϑεὰ ορὰξβ 
εταῖ σοπἤ] 5 δἀνογίαβ ο4, αὰθὲ 6χ- 
Τρεξϊααπίαγ ἃ Χεπορῃοπίε. Ἠεϊπάα 
ὧν πῸ]]ο πιοάο Ἰαπρὶ ροϊεῆ σὰπῃ νεῖ- 
ὍοΟ τυροσδοκῶν, Ορττη6 νῈγῸ Οὐ ΠῚ προσ 
δεῖν οοἷτ, αποά ἱρία Γεπιεπεῖα βαρίδί. 

τοορεύεσ)ϑα.) ΕΔᾺ. γεῖς, (σὰς! ξ, τῦος 
δεύσισγ αι ὨΔΌεηϊ, 

35. ϑαυμάξοιμι] Ετοη. ϑαυρεάφοιμεν 
ἄδι. 

εἰ καὶ οὗτοι! Τἰὰ Ἐάά. νεῖ. ουπὶ 
Ουε]ῇ. εἰ καὶ αὐτοὶ ἀεάϊ: ΒΕ ΡΠ 8ΠῈ8. 

36. ἀσφαλεστέρῳ ἢ) Ῥατὶί, Ετοη. εἴη 
Ὡάρεηΐ, αυοά ΟὟ παπΊετος ῥτξβείογ- 
ΤΕ ΠῚ. ; 

οὖν νῦν ἀποδειχϑείη, τίνα) Εἀά. νεῖ, 
Ομ. οὖν ἀποδειχϑεῖεν, τίνας. 

εἶναι!) Οπηῖτς νεγθατη Εἴοπ, ἀείῃ- 
6ερ5 τίνας δ᾽ ὁπ’. Ῥατ, Εἴοπ. 

37. ἄλλο σις βέλτιον] ϑυδάδηϊς Μι- 
τείο εἰ ϑίερῃαπο νυἱραίστι ἄλλος τις 
ΘΟΟΥΕΣΙ, ΟἹ΄ι, (δεξὶ. 28. 

ἡγοῖσο) ΑἸάϊπατηι ἡγείσθω ῥτϑοία]!. 
51. εἰ Παιπὴ ὀπισϑοφυλακῶμεν. (ε- 
ἴεγα [Δοξάεουηοηῖ ἰὰηλ Ρτ ΠοΙρᾶ- 
ἴωτῃ Οτεροῖβο ΟὈΤ πε δηΐ. 

ἑκατέρων] ἙΔά, νεῖξ, (σπε] , ἑκασέ- 

᾽,3 
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᾽ ν Ρ Ἀν μᾺ 

βῶν δύο τῶν πρεσβυτάτων στραωτήγω ἐπιμελοίσϑην' ὁπι- 
»ο» Χ «ς ». ε » ΄ 

σϑοφυλωκῶώμεν δὲ ἡμεῖς οἱ νεώτατοι, ἐγώ τε καὶ Τιμα- 
Ὗ Αι Ὁ ζπ ἣν Χ ᾿ς ΄ 7 ἣν 

28ϑσιων, τὸ νυν εἰνγῴώι. Τὸ δὲ λοίσον, πειρώμενοι τὠυτής τῆς 
7 ὰ “ ᾿ Β 7, λιν 

τάξεως, βουλευσόμεϑω, ὁ τι ἂν ἀεὶ κράτιστον δοκοίη εἶ-- 
5 - "7 ΄ .-΄- τ Ν 

νῴώι. ἘΠ δὲ τίς ὥλλο βέλτιον οροώ; λεξάτω. ἸΕσεὶ δὲ 
ἡδεὶ 3 ᾿» ὩΣ « ὶ “ἷ -“ 9 “ 

οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἰπεν᾽ “Ὅτῳ δοκέι τούτω, ἀνοωτεινώτω 
Ν ».᾿ 7 »-» -“ 9. 5 7ὔ ἰφᾳ 

βοτήν χειρώ. Εδοξε ταυτω. Νυν, εῷη, ἀπιόντῶς ποιεὶν 
“ο“7 Ν ΄ ε ε »ὍἍ Ἂς Ε ͵7ὔ , 

δέ τὼ δεδογμένα" καὶ ὅστις τε ὑμῶν τοὺς οἰκείους ἐπι- 
Ἀν 5. αἹ ΄ ῦχνι 3 ᾿Ν “ Ρ ; Ζ 

ϑυμεὶ ἰδεῖν, μεμνήσϑω ὠνὴρ ὠγων)ὸς εἰν!" (οὐ γάρ 
3 57 , »ο «- »μ»“ » ον 

ἐστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν) ὅστις τε ζῆν ἐπιθυμεῖ, πει- 
7 τὶ »“" Ν Ἕν Ν ͵7 

ρώσϑω γικον" τῶν μὲν γὰρ γικώντων, τὸ κατωκοαίνειν, 
.“ἭἬ δὲ ς ᾿ ΄ "Ἶ 7 Ζ » ͵, εἶ Ε 

τῶν δὲ ἡττωμένων, τὸ ὠποθνήσκειν ἐστί. Καὶ εἰ τις γ7ὲ 
᾿κ ᾽ -“, -“ ᾿ -“ ΄- νὰ 

χρημάτων ἐπιθυμεῖ, κραωτέϊν πειρώσϑω" τῶν γὰρ νικών- 
» ἃς. ς “χ, ὅν -“ν ς ὁ 

τῶν ἐστὶ, καὶ τὼ ἑωυτῶν σώζειν, καὶ τῷ τῶν ἡττωμένων 
ν 

λωμβανειν. 
. 

ΟΑΙ ΤΙ, 

ΤΟΥ͂ΤΩΝ λεχϑέντων ἀνέστησαν, καὶ ὠπελϑόντες 

κατέκαιον τὰς ὡμάξως καὶ τὰς σκηνώς" τῶν δὲ περιτ-ο 

τῶν, ὅτου μὲν δέοιτό τις, μετεδίδοσων ἀλλήλοις, τὼ δὲ 

ἄλλω εἰς τὸ πῦρ ἐῤῥίπτουν. Ταῦτω ποιήσαντες ἡριστο- 

ποιοῦντο. ᾿Αριστοποιουμέγων δὲ αὐτῶν ἔρχετωι Μιϑριδά- 

6ου. Τιάστη ΠΠὈτ] σὰτπῇ Ετοη. ἀείποερς νεώτατοι] Μᾶαῖρο δίερί. σὰπῃ ῬατῖΓ, 
σπρατηγοὶ ἀπ. Ἑαηυϊάεπι δύρ τὼ ἙΕίοπ. νεώσεροι Ὠᾶθεῖ. είησερβ Βαὰ. 

τορεσβυτάτω στρωτηγὼ τη] πὶ {ςτ]- 

Ῥίαπ). 
ὀπισϑφοφυλοπκῶμεν] Ἑτοη. 1ἰΌεν ὀπι- 

σϑοφυλακοῖμεν ὨΔΌεῖ, ηυοάᾶ εταΐ τεοὶ- 
Ρἰεμάαπη Ὁ 1115, αἱ ρᾷιϊο ἀπῖεᾶ 
ειρίσοφος μὲν ἡγοῖτο ἀεάεταπί, 85εἀ 
τηοάστῃ ορίδινατη άεο ἢ. 1. Γρϑγηϊς 
Ὑνεῖκο, ᾳυοά Χεπορῇομ ἃττορδίο 
ὯῸΪ αχίγευηϊ ἀρ ΤΠ. Πὶ5 ἀσσεπαὶ Ἰοσο 
δυάδοϊα μα σείεγοβ τη Πτ65 Ἐχοϊταγα 
νοΪ τὶ : τα] αὰα οπιηΐα σαίεδγογα πὰ 
ΔΥΌ ΓΙΟ Ρεγηπῆδβ, ορίαιϊινο πποᾶάο 
αΐαπι, Ὡς 415 Δ] ὈΠ ἸΟΠ απ οὐ 80- 
φυΐατε ροῆεῖ, ϑαϊὶβ δσαίο ! 

νεῖε. σσαε]ξ, Ρατ. τῷ νῦν εἶναι.᾿ 
38. βουλευσόμεθα) ΥΝ εἰκίο Γεσὰπ- 

ἄστη δηϊεσεάεπιϊα εἰ Γδη με π5. δοκοίη 
Γογ δεηάαπιὶ νἀ αίαγ βουλευσοίμεϑα,, 
ὨΟη τη] ]. 

39. Νῦν, ἔφη] Εἴοπ. [0εγ σοίνυν, 
ἔφη, Ὠᾶθεῖ. 

ι. μεσεδίδοσαν)] Οὐ. μετεδίδωσαν 
Παθειῖ. , 

«σοιήσωνσες:) Μᾶαῖὶς Εάά, νεῖ. σεὶξ, 
ποιοῦντες. Ψαταπι ἀεάϊς δχ ᾿ἰῦτο Βτο- 
ἀφεὶ διερῇδηυβ, δαδπιραϊαηῖα δτο 2. 
6. ἴῃ τηατρὶπε Ὑ]]]οΙ, 
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3 ε » ε 7, ῳὺ 

τῆς σὺν ἱππεῦσιν ὡς τριώκοντα, καὶ κωλεσώμενος τοὺς 
᾿ 9 ᾽ ͵΄, ΝΜ: Φ ΕῚ Ν ᾽ 37 

στρωτήγους εἰς ἐπήκοον, λεγε ὧδε. Εγω, ὦ ἄνδρες 5 
«; 53 ς ς -Ὁ» 2 Ἀ Ν 

Ἑλλήνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς ἦν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστωσίϑε, καὶ 
-»"ὝἪἍ ς« οὦ ᾿ ᾽ 7 » Ἂς ", 7 η 

νυν ὑμῖν εὔνους" καὶ ἐνθάδε εἰμὰ σὺν πολλω φόβω διά- 
᾽ ἔν ἥν .οὉ Ὁ χὰ νΝν "4 5 

γων. ἘΠῚ οὖν ὀρῴην ὑμῶς σωτήριόν τι βουλευομένους, ἐλ-- 
Ν Ἐ Δ Ν 7] 7 

ϑοιμι ἂν τρὸς ὑμῶς, καὶ τοὺς Θερώποντας τάντως 
" Δέ ἰεΥ "} 7 ἥν ἤν, 41 ε 

ἔχων. ἐξωτε οὖν, ἐφ, τρὸς με, τί ἐν νῶ ἔχετε, ὡς 
Χ 27) 7 » ᾿" ς« »" 

πρὸς φίλον τε καὶ εὔνουν, καὶ (βουλόμενον κοινη σὺν ὑμῖν 
Ν -“ ᾿ς »“" “ 

τὸν στόλον τοοιέσϑαι. Βουλευομένοις τόις στρωτήγοις κα 
93} 3 7, “4 39 7 

ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι τάδε' (καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος) 
»Ὅ »““Ν ΑΝ ΣΡ « “Μ ΕῚ ᾿ψ, 5 

Ἡμῖν δοκέϊ, ἣν μέν τις εο ἡμῶς ἀπιένωι οἴκωδε, διωπο- 
᾽ὔ Ἂ ψ ε “ἃ δι Ρ 2 τ ὸ Ν δὲ 

ρεύεσιϑιωι τὴν χώρων ὡς ὧν ὑνώμεϑω ἀσινέστωτω᾽ ἥν θὲ 
ε “ "» ε »ο » ι ΩΣ 7] ες 

τις ἡμῶς τῆς ὁδὸὺ ἀποκωλύη, διωπολεμεῖν τουτω, ὡς 
δ “΄ Ἄὦ Ἄ μ "ἢ ν΄ 

ὧν δυνώμεθα κράτιστω. ᾿Εκ τούτου ἐπειρῶτο Μιϑριδά- 
7 « "ὔ 7 ΄ 5Ὰ 

τῆς διδάσκειν, ὡς ὥπορον εἰή, βασιλέως ὥκοντος, σω- 
-» γ ἊΝ 3 ΄ ε πριν " 

ναι. Ἔνϑα δὴ εἐγιγνώσκετο, ὅτι υπόπεμστος εἰη" 
Ν Ἂς τν ΄ 2 7 7 

καὶ γὰρ των Τισσαφέρνους τις οἰκείων πωρηκολούϑει 
Ὁ Φ Ἃ 2 χ "»- ΄ς΄-2νΜ 

πίστεως ἕνεκω. Καὶ ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς ς 
΄ Ἂ» ͵7 ΠΝ ,, Ε ἐξ 

βέλτιον εἶνωι δόγμω ποιήσασθαι, τὸν τπσόλεμον ὠκήρυκτον 
πὰ 3) Ξ "» 7 ἡπ ἐ" Ν 7 

εἰνωι, ἔστε ἐν τὴ τπολεμίω εἰεν᾽ διέφ 9 ειρον γὰρ τοροσιόν- 
,, ἷ νι ἢ Ν γ4 . Ἂ ΄ 

τες τοὺς στρωτιώτως, καὶ ἐνώ Ὑὲ λοχωγὸν διέφϑειραν, 
7 3 ᾿ ΑμΔ, ἡ Ε Ἂς Ἁ ἃς Ε ΄ 

Νίκαρχον ᾿Αρκάδω" καὶ ᾧχετο ἀπιὼν γυκτὸς σὺν ἀν ρώ-- 

ποῖς ὡς εἴκοσι. 
ἃς Ὰ »“ 9 , 7 Ν 

Μετὰ δὲ ταῦτω ὠριστήσαντες, καὶ διαβάντες τὸν 6 

2. ἔχων) ἴἴὰ οὐπὶ πιαγρίης ϑίθρῃ. 
Ῥατι. Ετοη. Ζεαπηα. Μυϊραῖα πὶ Δηῖεᾶ 
ἄγων τενοσανὶς εἶκε. 

ἔφη----ὧς τορὸς} Ῥατὶί. Ετοη. οπηϊῖ- 
ἴαης ἔφη εἴ τορός. 

3. δυνώμεϑα ἀσινέστωατα) ΑἸάϊηα, 
Ῥατγ, Ετοη. δυναΐμεϑα.: 

4. ὡς ἄπορον] Ετοη. ὅτε ἄπορον. 
ὑπόπεριστος) βεξὶε πος ἴῃ Ιου ΠῚ 

ψυϊκαϊὶ ὕσοσσος τοπίταϊς εχ ΠἸἰῦτο Ε- 
ἰοπεηῇ Ὑγοϊηκε, ᾳυΐ ῥγϑοίθγεα ΟΠ} ]- 

οἷτ Του] θεπἀαπὶ καὶ γὰρ καὶ τῶν, αἵ 
πὶ πονυπΊλ ἀτρατηεηΐαπ Γα[ρΙοἰοΠς 
εὐ γα άϊβ. ψειῦο ὑσοπέροσειν υτίτας 
ποῖον 11. 4» 22. 

5. ἀκήρυκτον] Οατὰ ἩμαςοΙ ἴοπο 
Ἄν εῖΚε ἰηιεγργείαταγ φίλη, 1 ψο 
γαοορμηδις τ γο ΟΙγο ΜΕ ΘΟΡὨΊ,ΘΩΤ 71078 
ἐϊοεί. ἘοΙγ ΟΠ 5 ἀνεπικηρύκευτον. [τ 
εξ ἀρὰ Ἡετγοάοίυπι ν, 81. 

ἔσπασε] ΑἸάϊηα εἰ (μεὶξ, ὥστε Ὧδε 
Ῥεηῖ, 

᾿ 4 



152 ᾿ΕΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

7 Ν » , ΄ ΥΨΎ, ,ὕ 
:“Ζάβατον 7 ὁτῶώμον, ἐπ οθέυοντο τετώγ μενοι, τω τ οὔγιω 

ς ἢ "7 ᾽ Ὑὲ 9 ΕῚ ἧς Ἂ, 

καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσω ἔχοντες. Οὐ πολὺ δὲ προελήλυ- 
Ἵν» Ψ » ε Ψ ς ΄ 

Θότων ὠύτων, ἐπιφωίνετωι πάλιν ὃ Μιϑριδάτης, ἱππσπεῶς 
3} ς ᾿) ν᾿ δ ᾽ Ν ἃ ͵, ς 

ἔχων ὡς Φιωκοσίους, καὶ τοξότας καὶ σῴενδονήτως ὡς 

τετρωκοσίους, μώλω ἐλαφροὺς καὶ εὐζώνους" καὶ προ- 

σήει μὲν, ὡς φίλος ὧν, πρὸς τοὺς Ἕλληνας. Ἐπεὶ δὲ 

ἐγγὺς ἐγένετο, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ ἱππεῖς 

καὶ πεζοὶ, οἱ δὲ ἐσφενδόνων καὶ ἐτίτρωσκον, Οἱ δι, 
5 7 »"ὋῇΣ ε 7 9, Ν »Ἅ»"Ὕ 5 

ὀπισϑοφύλακες τῶν Ἑλλήνων ἔπασχον μὲν κωκῶς, ἄντ- 
ἊΨ Ἂ, 3 Ψ' ε7) Ὁ »“"» » » 

Ἑποίουν δὲ οὐδέν᾽ οἱ τε γὰρ Κρητες βρωχύτερω τῶν Περ- 
ΡΥ 2 ΨΚ 6] Ὁ 2 ΨΡΣ ΟΕΣ 

᾿ς σῶν ἑτόζευον, κῶι ὠμῷ ψιλὰ οντες εἰσὼ τῶν ὁπ λων κωτε- 
ἐν ῷ Ξ “ 5 Ν 7 δον πὰς (ὦ 

κεκλειντο οἱ τε ὠποντιστωὶ ββρωχύτερω ἠκόντιζον, ἡ ὡς 

8 ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. 
᾽ Ψ “Ἤ 

Εκ τούτου ἘΞενοῷωντι 
35 Δ) ΄ Ὁ τω »"» « -“ " 

ἐδόκει διωκτέον εἰνγονἐ" καὶ ἐδίωκον τῶν τὲ οπλιτων Κωὶ 

“ε“ - Ν 53) ἮΝ 5.1 ἮΝ 3 ἘΠ .Φ τῶν πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ "ὀπισιοφυλωκοῦντες 
͵᾿᾽΄ 32 κά “΄ 

9 διώκοντες δὲ οὐδένω κατελάμβανον τῶν πολεμίων. Οὔτε 
ΝΝΝ « Ὁ πΞ- ϑῦι " αἢ 5, « Ν ᾿ς ]Ν 

γῶρ ἱππεῖς ἡσῶν τοῖς Ἐλλήσιν, οὔτε οἱ πεζοὶ τους πεζοὺς 
“ “ 7 52 ͵ ᾽ θ᾽ 

ἐκ πολλοῦ φεύγοντως ἐδύναντο κατωλωμβάνειν ἐν ὀλίγω 
θὰ ἃς Ν 3 7 ἜΧΑΣ ΒΡ. ΤΗς “» ψ“, ᾿ 

χωρίῳ" πολυ γῶρ οὐχ, οἱὸν τε ἥν ὡπὸ του ὥλλου στρῶτευ- 
᾿ τομώτος διώκειν. Οἱ δὲ βάρβαροι ἱππεῖς καὶ φεύγοντες 

«τ ἀν, ΟῚ 27 μ " ΕῚ Ἂν ζω. 

ὠμῶ ετίτρωσᾷκον, εἰς τοὔπισθεν τοξεύοντες ὥστὸ τῶν ἐπ- 
ἐν ὦ Ν ἥ Ὁ ὙΓ “Ἢ ͵ 

σων᾿ ὁπόσον δὲ προδιώξειων οἱ Βλλήνες, τοσουτο σπῶλιν 
ϑ ο“ ἊΨ; 9) .“ .»" « Ψ» - 

11 ἐπανώχωρειν μωχομνένους ἔδει. Ὥστε τῆς ἡμέρας ὁλής 
ἰπρη ᾽ ἦν 9, , 3 Ν 

δίηλθον οὐ πλέον πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὼ δείλης 

6. Ζάβατον) ἴΐὰ εχ [ἰΌτΟ 11. 5. 1. 
οσατῃ Πυϊςοῃιίηίοπο Ζευπα. 101] [οτὶ- 
ΡΠ εἴ εἀπ| Ζάσην, Τιδοποϊανίαηδ οἱ 
ὙΝνεϊῆαπα Ζάϑην Παθεηΐ. 

«σολὺ δὲ] Πιάά, νεῖν, εἰ Οὐ! , δὲ 
ογηϊταητ. εϊηοαρβ βατιί, σφενδονί- 
σῶς εἰς ὨδὈεῖ. 

γ. ἐγένετο) Ματῖρο ϑίερῃ. οὰπὶ Ρα- 
αἰ. ἐγένοντο ὨΔὈεηί, 

βραχύτερα] Ἑάά. νεῖϊ, σσυεϊ, βρα- 
χύτερον ὨδΔΌΘΩΐ, 

καπεκέκλεινσο) ΑὈτΟΙΘὮΪ ἰπ Αὐξὶα- 
το ΤὭυοσγά. Ια οϊά. Ρ. 393. εἰ [τ- 
οἤετὶ σοτγγεξιϊοπεπι τεοερεγαηξ Ζοαπδ 
εἰ γγεικε, Αηΐεα εηὶπὶ εγὰϊ κωτες- 
πέκλιντο, ἴῃ ερῖο Ἁ, κατεκέκληνσο, 

9. ἐκ τοολλοῦ φεύγοντας) Ουε]ῇ, φεύ- 
γοντας ἐκ πολλοῦ. 

10. προδιώξειαν----σοσοῦσο} ΤἰΌεΓ Ἐ- 
ἴοῃ. διώξειωαν----τοσοῦσον ὨΔὈΕῖ, 

αι, Ὥστε] Εἴοῃ, ὥς γε. 
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2 Ε ᾿ ΄ἿΝ ͵ ᾽ 7 ς ἢ 

ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. Ἔνθω δὴ πάλιν ἀϑυμία ἤν. 
« 7) “" “" 

Καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ πρεσβύτατοι τῶν στρωτήγων Ἔενο- 
"»" ΕῚ "»-» ε » 5 ο 7 Φώντω ἠτεῶντο, ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος, καὶ αὖ- 

2 2 7 ᾿ ͵ » δὰ -“ 5Νδ)ηώ 
τός τε ἐκινδύνευε, καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν μῶώλλον εδύ-- 

{ 
γωτο βλάπτειν. 

ς "»“» » .“ » -“ ΠῚ ο»“ 

᾿Ακούσως δὲ ὁ Ξενοῷων ἔλεγεν, ὅτι ὀρθῶς ἡτίωντο, καὶ 12 
ἽΝ. " ἂ( δ; 7 9 4.2 ον 3} 3 

αὐτὸ τὸ εργον αὑτοῖς μιωρτυροη. Αλλ ἐγώ, εῷη, ἡναγ- 
7] 7 » «7 « “ Ε » ΄ “δ 

κώσϑην διώκειν, ἐπεὶ εώρων ἡμῶς ἐν τῷ μένειν κωκως 
λ 7 ᾽ γ᾿ ᾽ δ ΤῸΝ ΄ Ε ἮΝ 

μὲν πάσχοντας, ἀντιποιέῖν δι, οὐδὲν δυναμένους. ᾿Ἐπειδὴ 18 
ἣ]΄ς ᾽ 7 ἴω] 9 ε “" ΄ “ ἢ γασιος 

δὴ ἐδιώκομεν, ὠληϑη, ἐῷη, ὑμεῖς λεγετε᾽ κωκῶς μεν 
᾿ Ἃ »“-ὦ" “ 2 ͵ Ὗ 

γὰρ οὐδὲν ποιέῖν μᾶλλον ἐδυνώμεϑιω τοὺς πολεμίους, 
3 -“" ἣ -“ »“ “ - ! 

ἀνεχωρουμεν δὲ πάνυ χώλεπως. Τοις οὖν Θεοῖς χάρις, 14 
.“ » Ἂς » ε 3 ἧς 3 ἐλ ε 
ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμη, ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις ἡλϑον' ὥστε 

7 ΧΝ “, ἣ “- 

βλάψαι μὲν μῆ μεγάλα, δηλῶσαι δὲ, ὧν δεόμεθα. 
Νὺ Ἂ « λ ΄ δ᾿ Ἄ δι “Ἢ “ἢ 

ὑν Ὑῶρ οἱ μὲν πολέμιοι τοζεύουσι καὶ σῴενθονῶσιν, ὅσον 15 
4 ς -» ; 3 φ ῷ5 Ἂς 

οὔτε οἱ Κρήτες ἀντιτοζεύειν δύνανται, οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς 
7) Ἷ "»-᾿" ς 3 ὡῶ]Ί ! Ν 

βάλλωνες ἐξικνέισϑαι ὅτων δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ 
κ᾿ » . Ὁ 7 ἴω 

μὲν οὐχ, οἱόν τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, 
ΞΓ ΞΟ Μ.Ἶ ἐ 3 5 Ν 3 Ν Ἀ ἊΝ 
ὀλίγον δὲ" ἔνϑγω, οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴη πεζὸς, πεζὸν ἂν διω- 

͵] 3 ς - “ 353. 3 
κων καταλάβοι ἐκ τόξου ῥύματος. ἭἫἩμεῖς μὲν οὖν εἰ τό 

"» ἤ 3 « Ἂ 7 

μέλλομεν τούτους εἴργειν, ὥστε μή δύνωσϑαι βλάπτειν 
« ΄-“ Ὁ» “ὦν" Χ “" 

ἡμᾶς πορευομένους, σφενδονητῶν τε τὴν ταχίστην δέ; καὶ 
« ΄ «αὐ ͵ δὲ ἐπι 9 τυ 7 τ νυ Ῥ 
ἑππεων. κούω δὲ εἰνῶι ἐν τῶ στρωτεύματι ἡμῶν Ῥο- 

ΩΝ "οἾ Ἂς ΞΕ ΕΣ “ 

δίους, ὧν τοὺς πολλοὺς φασὶν ἐπίστασθαι σφενδονῶν, 
. ΄ ϑι.» ,ὔ ΄ “ 

καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλάσιον φέρεσϑαι τῶν ΠΕρ- 

12. ἐγὼ, ἔφη] Οὐπὶ Ζευπίο εχ ἰἰ- 
το Βτοάβι, Ῥαγὶί, Ετοη. ἔφη δάάϊάϊ. 
Ἰείποερβ ἐπειδὴ ἑώρων ὑμᾶς Ειτοη. 
Ῥοῆξα οὐ δυναμένους Ῥατιί, Εἴοη. 

13. Ἔσειδὴ) Ουε]ῇ, ἐστεὶ Παῦεϊ. 
15. Νῦν γὰρ] απίϊηα νῦν μὲν γάρ. 

Τεϊποερβ ἐκ στοῦ στρατεύματος Ὠδθεῖ 
Τατσο ΨΊ]οΙ, 

ὀλίγον δέ] Ματῖρο ϑίερῇῃ. Ῥαγιί, Ἐ- 
ἴοῃ. ἐν ὀλίγῳ δέ. 6ἀ 4114 ταῖϊο εἢ 

ει. 
μὰν δ ἄν] ἙἘαΔ4, νεῖ. Ουεῖξ. ἄν 

οὐητταηΐ ; ἀεξίησερα Ετοη. Παῦρεῖ χα- 
σαλαμβάνοι ἐκ σόξου ἐρύματος, 32Ε- 
Του 5 Ῥεγίασυ πη 147. γε φόξου 
ῥύμα Ὠδρεῖ, εἰ Αποηγυπὶὰβ 50 1428 Τὰ Ὁ 
ἢν; 

16. Ἡμεῖς μὲν] συεῖξ, Ῥατγ, Ετοη, 
μὲν οταἰϊτὰπτ. Μαυτεῖαβ ἡμῖν σογτῖσα- 
Ῥαὶ δὰ (εαυθῃβ δεῖ τεΐεσθῃβ. 
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ιγσικῶν σφενδονῶν. ἜἘκεϊνωι γὰρ, διὼ τὸ χειροπληθέσι 
τοῖς λίϑοις σφενδονῶν, ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται" οἱ δὲ γε 

18 Ῥόδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρῆσϑαι. Ἢν 

οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας, 
χ ͵7ὔ »“» Ν δ ἢ νὰ 9 7 δῶ β »“ δὲ ἄλλα 

δ τουῦτων τω μέν οὐὕτων οὐθγυρίον ώμβν, Τῶ εῶ φ 

Ζ . 2 "7 ᾽ » -“ ἊἝ 
σλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο ὠὡργύριον τελωμέν, καὶ τω σῷεν-- 

ο 9 τι 3 ΞΖ "7 Ὁ δὲ. ὦ ΟΝ κα. ἃ 

δονῶν ἐντετ γένω εἐϑέλοντι ἄλλην τινὼ ἀτέλειαν ευρί-- 
“, Χ “Μ ε Ν ς -“ ΕῚ - 

σκωμεν, ἰσὼς τινὲς ζανουνται ἱκανοὶ ἡμᾶς ὠφελεῖν. 
ε ΩΣ Χ π 7 "ἢ »“" πὶ Ε Ἂς ΄ 

19 Ὅρω δὲ καὶ ἵππους ἐν τῷ στρατεύματι ὀντῶς, τοὺς μέν 

τινὼς παρ᾽ ἐμοὶ, τοὺς δὲ τῷ Κλεώρχῳ κατωλελειμιμένους" 

πολλοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαωλώτους σκευοφοροῦντας. 
Ἂ ε Ἕ 7 ᾿ ΄ 7 Ὰ 5 

Αν οὖν τούτους πάντας ἐκλέξαντες, σκευοφόρω μεν ἀντι- 
““Ἴ Ἄν δ ὦ ΟῚ « “΄ 7 

δῶμεν, τοὺς δὲ ἐσσσους εἰς ἐπππεοας κωτῶωσκευάσωμεν, 

2 Ν ᾿ ΄ Ἂς ὍΝ, ἡ 5 ὦ ᾿᾽ δ 

»οἷσως καὶ οὗτοί τι τοὺς Φεύγοντως ἀνιάσουσιν. ἴἘδοζε 
“οὦἷ 7 “ Ν αι Χ Ε 

ταῦτα' καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς σφενδονήται μὲν εἰς διωκο- 
ὕ Ν᾿ ε ἣ, ἃ ᾿ς -»“" 2 7 » 

σίους ἐγένοντο, ἐστποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκιμάσθησαν τῇ 
« 7 2 ͵ ᾿ς 7] Ν ᾿ 39 

ὑστερωίον εἰς πεντηκοντῶ, κωὶ στολάδες καὶ ϑώρωκες ὠυ- 

1η. Ἐκεῖνα! ἙάΔά, νεῖξ. σε δἀάαπί. 
Φεηυ6 5 μολυβδίσιν εἴξ εχ πηι. ΟΕ}, 
Ἑϊοπ. μολιβδίσιν ΑἸάϊῃα, Βιερῃ. 

18, καὶ τούτων] ΕΠ ρῥῖο ἀντὶ τούτων, 
Γοϊ]Πσεὶ σφενδονῶν. 

σῷ μὲν αὐτῶν] Ματρο ϑιίερῇ. σούτῳ 
εἰν δῶμεν αὐτῷ: Απἴε Ηαυϊοπιπίο- 
ΠᾺΠῚ ετγαὶ δῶμεν αὐτῶν ἀργ. αὶ εοα- 
ἴὰ5 εἷς οτάϊπεπι Ἰ Ότὶ Ετοη. 

ἐντεταγμένω] Ματῖρο ϑίερῃ. ἐνσε- 
ταλρμένῳ. Ῥατ, ἐν σῷ τεσαγμένῳ. Μ1]- 
ἨΪ ΠύρΡΙεχ σεταγριένῳ ργεορ] οεί, 

ἐϑέλονσι] ϑιερῃαπαβ δὰ ἄλλην τινὰ 
ἀτέλειαν τείετεδαϊ ; ᾿ἰσίταγ σοπητηᾶ 
ΡΟΗ͂ ἐντεταγμένῳ εἰ ἀτέλειαν φῬοίαϊτ, 
ΤΠεΐποερϑ εὑρίσκομεν εἴ ἴῃ Βαά. νετῖ. 
εἰ συε!, : 

19. καὶ ἵππους) Ουεϊξ, καὶ ποὺς ἴσ’- 

“σους, Αἴ τα ἀεῦθεθαι ΤΕ] σοὺς ἐν σῷ 
στρ. ϑεαυδηβ ἦντας εχ Ῥατί(. αἀάϊαϊς 
Ζευπα. 

σκευοφύρω μὲν ἀντιδῶμεν) Βονεβ, αῇ- 
ΠῸ5 εἰ πιάϊος ᾿ητ6]}}}ρ 6. Εἴοη. ἐκδι- 
δῶμεν ποὺς ἵσ'πους. Ἐκίατῃ 1 αητὶπ δὲ 
οτηϊττ, Ψυϊξαίαπθι ἤᾶρεὶ διἰϊδῃὶ 

τᾶγρο ΨΊΠοΥ, 
εἰς ἱππέας) Τιοουϊΐοπε ἢβο οἴη Πι5 

Μυτεῖὰς. τοταπὶ Ἰοουπι ν]οΪεπίεσ ᾿ἴα 
τη πηυςταϊα πῇ νοϊαϊς : ἄν οὖν σούσους 
μὲν «οὺς αἰχμαλώτους ἐκλέξαντες σκευ4- 

φορεῖν ἀναγκάξωμεν, εἰς δὲ τσώντας τοὺς 
ἵσιπους ἱππέας κασασκευάσωμεν, Ἰσῶς 
καὶ οὗτοι ποὺς ῷ. ἀνιάσουσιν. Α ΄ὰο 

δοσδρίατη ἀνιώσουσιν ροίαϊς ἩατΟΠΙη- 
ἴοη ; τι ΡοΙ͂ οὗτοι οτηῖπι ϑιερΔη85. 
ΜΙΠῚ αυϊάεπι νυϊρᾶῖαπὶ ἀνάώσωσιν 
ΠᾺ]}1ὰ τατίοης ἀεΐζεμπάϊ ροῆδ ν]ἀε θαῖαΓ. 
Ζεαπὶ! επὶπὶ ταῖῖο ρἷαπα ἱπεριὰ ε, 
ααἱϊ ἄν ᾿πιΕ]}Πδὶ ροῖϊε σε πίεθαϊ. 

2ο. "Ἔδοξε ταῦτα] Εχ Ρατ. εἰ Εῖοπ. 
καὶ ᾿πτετίεγαϊς Ζειπε. , 

ἐδοκιμάσθησαν) 1,6} εὐ Καξῖ! {ιεπί. 
τὐτασγ νεγτῦο Ατἰμεπίεπῆθο5 [Οἰετηηΐ, 
ααἱϊ εἐααϊῖϊεβ συοίδηηὶβ. τεσεηΐεδηΐς 
ἐδοκίμαζον. 

στολάδες) Βτοάδευβ ἴῃ τηδγρῖηο νὅ- 
(ετῖβ Πἰ τὶ σιλάδες (οτὶρῖατη ταρετῖϊ ς 
ἴπ ΡΟΊ]αοε ἱ. 136. ἔσσι δέ τὶς καὶ σπ- 
λὰς ἀνσὶ ϑώρακος 1 τι αυϊάδτη σσιλὰς 

μᾶθεηῖ; ἰϊεγαπι γἱϊ, γ0. σπολὰφ δὲ 



ΤΙΒῈΠ ΠΙ. ΟΑΡ. ἹΥ. τς 
"»"- Γω ς Ε 7 ς 

τοῖς ἐπορίσϑησων' καὶ ἵππαρχος δὲ ἐπεστάϑη Λύκιος ὁ 

Πολυστράτου, ᾿Αϑηναῖος. 

ΟΡ. ὟΝ. 

ε Ῥ ον δᾺ ᾽ 

ΜΕΙΝΑΝΤῈΣ δὲ ταύτην τὴν ἡμερῶν, τὴ ὠλλη επό- 
“. Ε Ἢ 

θεύοντο ταρωϊαΐτερον ἀνωστάντες" χαράδραν γὰρ αὐτοὺς 

ἔδει διαίβῆνωι, ἐφ᾽ ἣ ἐφοίβοῦντο μὴ ἐπιϑόντο αὐτοῖς δια-- 

βαίνουσιν οἱ πολέμιοι. Διαβεβηκόσι δὲ αὐτοὶς ἐπιῷαί- 

γεταιὶ ὁ Μιθριδάτης πάλιν, ἔχων ἱππέας χιλίους, τοξό- 

τῶς δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακισχιλίους" τοσούτους 
ὑ 7) ΄ ς ΝΝ ς « 7, ΆἈ 

γὰρ ἡτήσε Τισσαφέρνην, καὶ ἔλαβεν, ὑποσχόμενος, ἥν 

τούτους λώβη, παρωδωσειν αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας, κατω- 
Ω ν᾿ 2 »" 7 ας τ 5) 

Φρονήσως, ὁτι, ἐν τῇ τρόσϑεν προσβολή ὀλίγους ἔχῶν, 
9} ΧΝ ᾽ς Δ : Ἂ. Ν μῆς ἐν ͵́ , -“Μ 

ἔπωϑε μὲν οὐδὲν, πολλὼ δὲ κακὼ ἐνόμισε ποιήσαι. 

Ἐπεὶ δὲ οἱ Ἕλληνες διαβεβηκότες ἀπέχον τῆς χωρά- 8 

δρας ὅσον ὀκτὼ σταδίους, διέβαινε καὶ ὁ Μιϑριδάτης, 
“ Ἢ 7 7, ᾿ » Ἀν 
ἔχων τὴν δύνωμιν. Παρήγγελτο δὲ, τῶν τε πελταστῶν 

οὃς ἔδει, διώκειν, καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἰ- 

ρήτο “αρῤῥοῦσι διώκειν, ὡς ἐφεψ ομένης ἱκωνῆς δυνώμεως. 

Ἐπεὶ δὲ ὃ Μιθριδάτης κατειλήφει, καὶ ἠδὴ σφενδόναι 4 

ϑώραξ ἐκ δέρματος, κατὰ ποὺς ὥμους 
ἰφαπαόμενος, ὡς Ἐφενοφῶν ἔφη, καὶ σσ'ο- 
λὰς ἀντὶ ϑώρακος, Ἐεπίαυε Χ. 143. 
Ἰπίε στρατιώτου σκεύη ΠῸΠΊΘΓΑΙΟΥ 
σπολάς. ΤἸηΐτα ἵν. 1. 18. ἴῃ ἀπὸ [ἰὈτὸ 
Ῥατί!, εἰ πολάδος (τὶ ρα ΠΔ ρτὸ σεολά- 
δος. Ηεγοἢϊα5 σπολὰς, χισωνίσκος 

βαϑὺς, σκύσινος, ὁ βύρσινος ϑώραξ. Τπ 
ΑΠΠορΏδηὶβ Ανίθας νετία 933. εἴ 
σὺ μέντοι σπολάδα καὶ χιτῶν ἔχεις. 
Θυᾶτε ἩυτοῃΙπίοη ἴῃ Χεπορδοπηίε 
νοϊαῖϊς σπολὼς [οΥΪ, [π ΖΞ περ "Γα- 
δεοὶ 6. 29. Ἰαπραπιυν ϑώρακες λιναῖοι 
καὶ στολίδες. 

καὶ ἵππαρχος δὲ] Ἐχ Εἴοη. 1ἰΌτο δὲ 
οὐπὶ Ζευπίο ἰηΐεγαὶ. 

1. ἐσιϑοῖντο) Ἐαά, γςεῖς, Ουεῖϊξ. ἐπί. 
ϑώωνται. 

2. ἐπιφαίνεσαι) ῬατὶΓ, Εἴοη. ὡτάλιν 
φαίνεται ὁ Μιϑρ. ἔχων, 

ἐν σῇ στρόσϑεν)] [τὰ Ῥατ. Ετοπ. ΑΠπ- 
ἔεα εγαῖ ἔμπροσθεν : αυδπασάᾶτῃ ἰὰ ἀς 
τεροτα ροϊπίαπη Ουτορ. 111. 3. 50. 
δηποίδνεοσι Ζειπα. 

3. Παρήγγελτο) ϑίερπδηὶϊ σοτγο- 
δτίομθπὶ ρτὸ νυϊραίο τσαρηγγέλλετ 
τεέϊε ροίαϊε ρτίγηαβ Ηατοξιηίοη. Οε- 
τεγατη δὰ ἢ. 1. εἴ ρτεοοδάδηϊετῃ ἢδΥ- 
ταῖ ποτα ταίρι οἰεη5 ῬοΟΪγϑοηι8 1. 49» 
2. ὩδΙγαῖ Ὦξθο : Ξενοφῶν τῶν βαρβάρων 
κατὰ σὴν τυορείαν ἐπικειμένων, τάξας 
ἀμφίσσομον τὴν φάλαγγα, ὅσα ἦν ἀναγ- 
καῖω σκευοφόρα λαβὼν ἐνπὸς, ἐσορεύεσι, 
καταστήσας ἐπὶ τῆς οὐραγίας ἱππεῖς, 
ἀκοντιστὰς, πελταστὰς, οἱ «σὺς σροσ- 
πίπτοντα; τῶν βαρβάρων ἀσπεχρούοντε, 
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καὶ τοξεύμωτω ἐξεκνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς ᾿Ἑλλήσι τή σώλ- 

πίγγι, καὶ εὐθὺς ἔϑεον ὁμόσε, οἷς εἴρητο, καὶ οἱ ἱππῆς 

ἡλαυνον" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἔφευγον επὶ τὴν χαρά- 

5 δραν. Ἔν ταύτη τῇ διώξει τοὶς βαρβάροις τῶν τε πεζῶν 

ἀπέθανον πολλοὶ, καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαρώδρῳ ζωοὶ 

ἐλήφϑησαν ὡς ὀκτωκαίδεκα" τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐ- 

τοκέλευστοι οἱ Ἕλληνες ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον 

τόςς πολεμίοις εἴη ὁρῶν. 

6 Καὶ οἱ μὲν ττολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον" οἱ δὲ 

Ἕλληνες ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας, 

γ ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν Τίγρητα ττοτωμόν. ᾿Ἐνταῦϑω πόλις ἦν 

ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομμιω δὲ αὐτῇ ἥν Λάρισσα" ὦκουν δὲ 

αὐτὴν τὸ πωλαιὸν Μηδοι" τοῦ δὲ τείχους ἤν αὐτῆς τὸ εὖ-- 

θος πέντε καὶ εἴκοσι τούδες, ὕψος δι᾽ ἑκατόν' τοῦ δὲ 

κύκλου ἡ περίοδος δύο τοαρωσάγγωι" ὠκοδόμητο δὲ πλίν- 

9οις κεραμίωις᾽ κρηπὶς δὲ ὑπὴν λιϑίνη, τὸ ὕψος εἴκοσι 

ετσοδῶν. Ταύτην βασιλεὺς ὁ Περσῶν, ὅτε παρὰ Μήδων 

ἐλώμβανον τὴν ἀρχὴν Πέρσαι, πολιορκῶν, οὐδενὶ τρόπῳ 

4. ἐσήμηνε] ὃ σωλσιγκτὴς [οἸ]Ἰοεῖ, 
Πεΐποερβ εἴρηκε εἢ ἴῃ Ἐΐοη, 

5. σῶν σας πεζῶν] Ουε], σε οὐ τ. 
Πεϊποορβ εἰς ὀκτωκαΐδεκα ῬατΙΐ, εἰ 
τδτροὸ ὙΠ]οΟΙ, 

ὡς ὅτι φοβερώτατον] Θαοά Μαυτεῖας 
σοπ)]εοεταῖ ρῖὸ νυ]ρᾶῖο φοβερώτερον, 
εχ [το Ῥατγιῖ. ἀεάϊς Ζειηα. ὍΟεῖε- 
τα πῆ ᾿εξζου δηϊπιδάνετγιαις νεϊίτ, Χε- 
ὩΟΡὨΟπίετη ἀΐσεγε ὅσϑοοος αἰκέσασθαι 
οαρίοβ Ρεγίαβ, [εὰ τηοτίαοβ ἀσηίϊαχϑὶ, 
«τοὺς ὠποδϑάνονζας. 

εἴη δρᾷν) Ἰπερῖε Ῥαγί, ΠΠΌεΥ ἦν ὁρᾷν 
Ὠαδει, 

6. Τίγρητα] Οαῇαδ!ο Ππέγρητα εἀϊ- 
ἄϊτ. 

γ. Λάρισσα] Βοοδατίο νἱάδίυῦ (1 
ῬΠαΐερ. ἰν. 23.) εἴϊε εδάδῃγ υτῦβ συτα 
εὰ αυδπὶ τησπηοῖαί Θεηδῆβ χ. 12. 
Θυθ σοηίτγα Ροίαϊε ΜΙΟΠδ6}15 ἴῃ 5Ρ- 
οἸϊερὶο Θεορφί. Ηδῦτ. 1. Ρ. 247. ποἢ 
τηονεηΐς γεἰπκίαη. ΑἸιῖεγ. (δητ 
ΜΜαηηφτὶ σεορτ. ἵν Υ, Ρ. 443. 

ὕψος δ᾽] Οοπιραταία {εδὶ. το. {οτὶ- 
θεπάμστῃ νἱάειαν σὸ μὲν εὗρος-τισὸ δ᾽ 
ὕψος. : 

χεραμίαι:) Οὐπὶὸ Ἡυϊοῃίπίοηϑ 
Ζεαπο εἰ ννεϊῆκε κεραμείαις ἀεάεταηΐ, 
ΟΡ δηδίορίαγα ᾿ἰπρ85, αἰ Ζεαης αἱϊ, 
αἰκοδόμηται εῇ ἴπ Εϊοη. 

ὑπῆν] Ῥατ. εἰ Ετοη. ᾿ἰθετῖ ἐπῆν Πά- 
Ὀεπηί, Ὕ 

8. ἐλάμβανον τὴν ἀρχὴν] Μειθαπι 
ἢος Μεάοϑβ ἰροπίβ Ῥετγίαγαγη ἱπιρατίο 
Γαδ] εῖος. Πρηϊβοαίῖ, αυδηααδπὶ τεὶϊς 
48 πατγϑίϊο δα οπθ τ ἃ Ια] ἀπῇ [κ8- 
τ δηπυπὶ ἀγσαθτε νἱἀδαίασγ, ΙδἸΓῸΓ 
Πἰὶς πἰ ἢ} εἴ ἀϊεπῆοπιβ ᾿πίου Ουτὶ 
αἰ ΠΟ ρ πᾶ τὶ οὲ Απαθδῆπ, αἀοὰ τα ϊῃϊ 
ΟἸταγ ν!πὶ εγδί δὰ Ηἰῆοτγ. στ. 111. 10 
2. (εοὰαίο ΝΕ ε ρίατα δὰ Ηετγοάο- 
τὰτη Ρ. 64. Θυοά «αἷς νγεϊκε δὰ 
Ογτορ. ἵν 19, 4. Χεηορποηίεγη ἢ. ]. 
[Δ ὈαΪατ ταΐεγγε ἃὉ ἱποοὶῖς Πάτα 
ΤΕσΊΟΠ ΠῚ Ὡδγγαΐαη, 65 γεὶ πα] πὶ 
Ῥίαπϑ ἱπάϊοίαπι εἰ ἴῃ ψοθ]8 βτθοίβ. 
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ἐδύνατο ἐλεῖν᾽ ἥλιον δὲ νεφέλη προκωλύψασω, ἠφάνισε, 
δ ΑῚ ς 3, ᾽ ΄ - ε΄] 

μέχρις οἱ ἄνϑρωποι ἐξέλιπον, καὶ οὕτως ἑώλω. Παρ 9 
“ " Ν 7 ἊΝ Ν 7 ἈΝ Χ ΠΥ .νΝ 

οὐὐτὴν τὴν τοόλιν ἥν πυρωμὰς λιϑίνη, τὸ μὲν εὖρος ἐνὸς 

πλέϑρου, τὸ δὲ ὕψος δύο τπλέϑρων. Ἐπὶ ταύτης πολλοὶ 

τῶν βαρβάρων ἤσαν, ἐκ τῶν τλήσίον κωμῶν ἀποπεφευ- 

ότες. 

Ἔντεῦϑεν ἐδκορεύθήδευν σταϑμὸν ε ἐνῶ παρασάγγας, ἐξ τς 1ο 

πρὸς τέϊχορ ἔρημον, μέγω, τρὸς τῇ πόλει κείμενον" ὄνο- 

μὼω δὲ ἡ ἤν τῆ πόλει Μέσπιλα᾽ Μῆδοι δὶ αὐτήν σοτε 
πᾷ 
ωκ ουν. ἮΝν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίϑου ξεστοῦ κογχυλιάτου, 

᾿- Ψ ζ΄ -»Ὁ“Ὁ ΕἾ « Ζ 

τὸ εὖρος πεντήκοντω ποδῶν, καὶ τὸ ὕψος πεντήκοντῶ. 
λ » ἴω Ἂς ᾿ εὖ 

Ἐπὶ δὲ ταύτη ἐπῳκοδόμητο πλίνϑινον τέϊχος, τὸ μὲν εὖ- 1 

Οτανίας, εἢ, αυοὰ Χεπορῆοη ἢ δι πὶ 
ἵπ Παλ]} ὨΒΙΓΑΙΙΟΠΕ [εξξ, τι. Ροίαϊε : 
ὅτε ἀπώλεσαν «τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν 

Μῆδοι. ϑεὰ ἰδιάεπι Τουρίογ ἱποοία- 
τατγα δάδσδαι απιεβαῖατ. 

ἥλιον δὲ νεφέλη τοροκαλύψασα] νυ!]- 
ξαῖυτα ἥλιος δὲ νεφέλην τσροκαλύψας 
1ϊὰ οὰπὶ Βτοάξδοο, Μαυτγεῖο εἰ ϑίερμα- 
ΤΟ οοτγαχὶς Παϊοπιπηίοπ εἰ Ὑγεῖκε. 
ἴπ Ἀερὶϊς Οοάά. τορετῖα πῇ νεφέλη Ρτο- 
Ὀανὶξ [μΑτο Πογα8, ἴα οἱ [οτίθεγαε : 
ἥλιος δὲ ὦ ὡς νεφέλῃ τοροκωλύψας ἴς. ξἕαυ- 

“ὅν : γπαὶς ἴε ῥιεῖ αγαπΐ “Ἰ[ραγιε ΟΟ71776 
5.11 ΚΙ οηυείοῤῥέ α᾿μπ πμαρε. ὙῸ]- 
ξαῖΐὰαπὶ ἀείδπαις ΑΡτείοῃ ὨΙΠυςὶα, 
ΤὨυογά. Ρ. 274. ΤΙοπρε ἱπερι Πῆπηε 
Ζειπε, αἱ αὦ ἠφάνισε ἱπι6}} σε πα πὶ 
σεηΐεὶ τὴν τσόλιν, [εοϊὰ5 ἴδ ἘΠ 6 ἴῃ 
τε Ηυτοπἰπίοματη, αἱ γεγαπὶ [οτ]- 
Ρῖυταπι ἰσοὶ νἱάδεγσαῖ. Ὁείεγιῃ πη ἢ 
ΣΧεπορῆοη Ὦδθοο ταπαησδτὴ ψετα,), δα 
ἴλπασδτη [δ θα] τὴ ΠῸϊΪ Δ ᾿ποο] 5 ΠᾶτΓ- 
Ταΐδτη, γε], ναγεοσ, αὐ δραα ρετὶ- 
ἴοβ οα]ρατῃ ἰηΓοι τα ἴπ οαυΐα ἀεξε- 
ἔζα [0}15 ροῆτ ἐθξετε. Θαοά εηϊπὶ 
ὧς ΡῬῃΠοίορῃϊς αυἱθυίάατη δηιϊ αι 
πατγαῖ Ρ] υἱάτο 5 4ε Ρίαοις Ρλιΐον, 
ἰϊ, 24. εο8 σδυίατη ἀεβοίεητῖ [Ὁ] 15 
βαταῖῆςε γεφῶν. τούκνωσιν τῶν ἀοράσως 

ἐπερχομένων τῷ δίσκῳ, Ἰάδτη νϑ]εῖ ἀβ 
Ἡετοδοῖο, 4υϊ {Ππ|ῦτο ΥἱΪ. 37: τὰ πδτ- 
Ταῖ: δ᾽ ἥλιος ἐκλιπὼν σὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἕδρην ἀφανὴς ἣν, οὔτε ἐπινεφέλων ὄνσων, 

«ἰϑρίης τε τὰ μάλιστα, ἀντὶ ἡμίρης τε 
νὺξ ἐγένετ, 

μέχοις---ἰ ἐξέλιπον] ἩςοΟὨΙηΐοη μέ- 
χοις οὗ Τοτ Ὀεπάπα πὶ σεηΐαῖς. ψεγθαπλ 
Ζειηδ ἱπίθγργείδτγ ναὶ αρριῖς ἀἰφίεοε-- 
γμη1, νεὶ, 4υοά 1ρῖ8 ρτθίοτι, ὠγόφ γέ- 
ἐξα ἀεγπῖσγαγμηί, ὙΝεΙΚα ουτῃ νὰ]- 
50 Τητεγργεία πη αρλητῖς ἀἰδζεοον μη} ἴπ|- 
τογργεϊδίασ. Νεαὰθβ δηλ δρρδγεῖδ 
αἰτν, σὰν Παϊαδπγυ5, εο5 (οἷς ἀεδοϊεηῖς 
Ποο᾽ πεοοῆδτειατι  ραϊαῆξ: αἰααϊά 
οογία δυξιογεση δά Ἂχρ!οδηάδσγη ἰὰ- 
Ῥεγβιοίατπη ἀξπγ γαῖ οπετχ δάέϊυ- 
ταγη ἰαϊῆε, Αὐ νετθαπὶ ἐκλείπειν 
ΠυὲΡίαπι Πγαρ]Ιοἰτογ ροπίυτη ἐρηοενε 
αηΐπο ΠΡΗΙΠοΔῖ ; ἀεϊπάς Τὰρεγηοία 
Βοτηϊπατη οΟρίηἷο ἄδ. ἀδοτγαπι ἴτὰ ἢε- 
ηἰβοδία ἀδἔεξξα [0115 εταΐ ρετναϊξαῖα, 
Οἵ, Ηετγοάοι. νἱϊ. 37. 

9. τοαρ αὐτὴν] Εϊοη. τσαρὰ σταύπσην 
Ὠαῦει. Πεΐίησερβ χωρῶν ρῖοὸ κωμῶν 
Παρεηῖ Εαά. νεῖξ. σατὰ Οπε]ξ, κακῶν 
ἱπερὶς Ετοη. 

1ο. Μέσπιλα) ΡΟΝ ΒΥΖ. δχ 
ἢ, 1. ροία!ϊς σόλιν Μήδων γοσ8ῃ8. 

Μῆδοι δ᾽ αὐτήν] Εχ Εἴοη. οὑπὶ Ζευ- 
ηἷο δὲ Ἰητετίετα!. 

κογχυλιώπσου)] Ἠείγοῃϊο εἰ λίϑος 
σκληρὸς ἔγων ἐν ἑαυτῷ κογχυλίους σύ- 
σους. Ἐκ ἢ. ]. δηποίαν!ε ετίατα ΡοΪ- 
Ἰὰχ νἱῖ. Γεξξ, τοο. Ἱπίει πγᾶγὶβ8 γα] 1- 
4185 εἴ νεϊιιρία ἴπ σοπίϊ πα ττὶ Ππατης- 
ταὶ Χαηίῃ5 Γγάϊαβ ΒΓΑ ΟΠΪ5. 1. Ρ. 
132. λίϑους κογχυλιώδεις, 4005 1116 τα- 
Ρεῖθταῖ 'ἰπ Ατγηβηΐϊα, Μαςεηϊβ εἴ 
Ῥῃτνρία Ἰηξετίογς, 



15 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

ρος τπ|ιεντήκοντω τοδῶν, τὸ δὲ ὕψνος ἑκατόν" τοῦ δὲ κύ- 

κλου ἡ περίοδος ξ παρασάγγαι. Ἐνταύσω ἐλέγετο 
ἮΝ ΄ »"»-ὦὋὉ΄ . 3 ΄ ΝΝ 

Μηδίω γυνὴ βασιλέως καταφυγεῖν, ὅτε ἀπώλεσαν τὴν 
Ἁ ἘΠῚ ἃς »“ Ὁ» 27 ἃ Ἂ. 

12 ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. Ταύτην δὲ τὴν σόλιν πολιορ- 
κε ε τ Ὡν 2 5) 7 Ψ ες ὦ 

κῶν ὁ Περσων βασιλεὺς, οὐκ ἐδύνωτο οὔτε χρόνῳ ἐλεὶν 
ϑ, ΑΝ ΝΝ π ΄ » ςς 3 » 

οὔτε βίω" Ζεὺς δι ἐμίβροντήτους ποιέι τοὺς ενοικουντώς, 
Ν -“ὔ «7 

ὅωι οὑυτως εὐλω. 
»“ὦ, 9 2 -. εν 

Ἔντεῦσεν δὲ ἐπορεύοντο στωϑιμὸν ἕνω παρωσώγγως 
ἊΝ 3 “ ἀπ χν ῖς Α ΄ 9 

τέττωρως. ἙῚς τοῦτον δὲ τὸν σταϑ' μὸν Τισσωφερνὴς ἐπε- 
7 “ δ΄ Ἂς, 3 ς ᾿»" “ Ν δ 208 ͵ 

ᾧάνη, ουὑς τε αὑτὸς ἥλθϑεν ἱππέως ἔχων, καὶ τὴν Ορὸόν- 
7 “Ὁ Ν ΄ ΧΆ 9} Ἁ 

του δύνωμιν, τοῦ τὴν βασιλέως ϑυγωτέρω ἔχοντος, καὶ 
ὰᾺ -“»Ἢ 9) ἌΡ“: ὰ ς 2, 

οὺς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβάρους, καὶ οὺς ὁ βασιλέως 
5 ὶ ἢ 9, - » εἾ 7ὔ « 

ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήϑει, καὶ πρὸς τούτοις, ὅσους 
Ἂ- 3 4 ἢν -, ΝΟ ! βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ ὥστε τὸ στράτευμω πώμπολυ 

14 ἐφάνη. 
3 Ἂς δ ἌΝ » ΄ ς Ν »ν ] 

Ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν τῶν τάξεων 
ἫΝ Ὑ ͵ Ν τορῶς, ἃς ἄκου 
εἶχεν ὄπισθεν καταστήσας, τὼς δὲ εἰς τὼ πλάγιω πα- 

ρωγαγὼν, ἐμβάλλειν μὲν οὐκ ἐτόλμησεν, οὐδ᾽ εβούλετο 
7 “ λ ͵ Ν 7 

διακινδυνεύειν σφενδονῶν δὲ παρήγγειλε καὶ τοξεύειν. 

ι5 Ἐπεὶ δὲ διατωχϑέντες οἱ Ῥόδιοι ἐσφενδόνησων, καὶ οἱ 

11, κύκλου] Μαῖρο ϑίερῃ. οὐπὰ 
Εἴοη. σεΐίχους. Ῥατὶί. σείχρυς ἡ. ἴπὰα 
Δι σα ατὴ ἡ δάάϊάϊ. Οἵ. {εξξ, γ. 

ἐλέγετο) ΝΙαιγταθαῖασ Χεπορποητὶ 
ΔΌ ἴποο] 5, Μίπαυς ἰρίταγ ρίδοεῖ λέ- 
γέται ἸΙΌτὶ ΡαΑτΙ, 

Μηδία) Ῥατ, Πἰθεγ Μήδεια Παθεῖ. 
Ἑδῃάετη ρυΐο εξ, ἃ ημ8 χρτὰ ἰϊ. 4.» 
12. τὸ Μηδίας νεῖ Μηδείας κωλούμοενον 
τεῖχος ποτήθη Ὠδθιΐτ. Μεάεδπι, Μή- 
δειαν, Μεάϊς ποτήθη Γαυτη ἀεά δ τγᾶ- 
αἴ εἴἴατη Ἡετγοάοιιβ νι]. 62. 

καταφυγεῖν) Ἀεοερὶ [οτὶρίατατη Ρα- 
τς ἴῃ Ἰοοὰπὶ νυϊραῖὶ φυγεῖν. 8ε- 
΄υξέῃ8 ἀπσώλεσαν εχ επιεπάριϊοῃα 
δίερῃ. ἀεάϊ οατὴ ΗἩαυτοπὶπίοηο. Κ]- 
ξαϊαπὶ ἀπώλλυσαν, ἱπερίε ἀείεπαϊε 
Ζευπε. ᾿ 

12. ἐριβροντήτου:) ϑαρτα {εξδὶ 8. ἴο- 
115 ἀεΐεξιιια Ποπιῖπεβ σοσρὶ Ὁτρεπὶ 
ἠείετεγο; πο ἔα] πλῖπα {πρευ οἵο5 

1ῃ 6045 Ἔχ ρο πὲ. 
13. ἐπορεύοντο} Ῥατὶί, Ετοη, τηᾶτρο 

ΨΠΠοΙ, ἐπορεύθησαν. 
οὕς τε αὐσὸς)] Μαυτεῖὶ οοπ]εέϊατατα 

οἷς σε τερερῖτ Ηυϊοὶηΐοπ ; {εὰ ρᾶτεῖ- 
οἱρίατη ἔχων τερεϊεπάατη εἢξ δὰ οὕς 
σε τηοηαϊῖ 14πὶ ΟἸἐπῈ| Θ᾽ ΕρῃδΠ5. 

᾿᾽Ορόντου] ἔχ Ουεϊ]ξ, ᾿᾽Ορόντα τεσερὶξ 
Ζειπε. 

14. ἐμβάλλειν-----τσαρήγγειλε] Εχ Ρᾶ- 
ΤΠ. ναϊραῖατη τσαρήγγελε ΟΟΙΓΕΧΙ ς᾽ 
ἰάδπη ἐμβαλεῖν ργϑοῦθῖ. ΜΙΙΏΗΙ ργφῖεγ- 
εἃ ροῆ τυαραγαγὼν οοἴοῃ ροπεπάμῃι 
εξ ν᾽άετυτ, εἰ Τεααεητία ἐεραγαπάα, 
ἤς (οτἱρίᾳ : ἐμβάλλειν μένποι οὐκ ἐτόλ- 
μησεν. ἴπ Εἴοπ, π|}}} εἱὉ ρτθῇα!!, 
ἰῇ υοὰ τὰ δηίε πλάγια οτλϊ. 

16. διαταχϑέντες) ἙΕἴοπ. ἤηηρὶεχ 
σαχϑέντες Ὠαθεῖ, ἀεϊπάς Σκυϑοτοξέ- 
ται νυ]ραΐαπι εχ Ῥαγ, σοΣγοχὶ. 
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7ὔ Ε 2 ς ή 5 Ν 

Σκύθαι τοξόται ἐτόξευσων, καὶ οὐδεὶς ἡμόρτωνεν ἀνδρὸς, 
᾿ '- Ε 3 »-᾿ κ. ἃ ΣᾺ . 

(οὐδὲ γὰρ, εἰ πάνυ προὐϑυμεῖτο, ῥούδιον ηνὴ καὶ ὁ Τισ- 
΄ ΄ “} » » ΄ Ν ᾿ 

σωφερνης μάλα ταχεως ἔξω βελων ὠπέχώρει, Κῶώϊ οὐ 
37 ͵7 4 Ν ν -“ « ΄ 

ὥλλαι τάξεις ἀπεχώρησαν. Καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρως 16 
ξ λ » ε ᾽ ς 5 δ. « 

ο( μεν ἐπορεύοντο, οἱ δι ἑίποντο καὶ οὐκέτι εσίνοντο οἱ 
͵ “ 7 5 , 7 Ἂ “ 

βάρβαροι ΤῊ τότε ὠκροβολίσει" μωκρότερον Ὑῶρ οἱ τέ 

Ῥόδιοι τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν πλείστων τοξζο- 
ἴω λ ͵ 2 ΄ 

τῶν. Μεγάλω δὲ καὶ τὼ τόξα τῶ Περσικὼ ἐστιν ὥστε 17 
7 “ ε ς “ ἀ -" 

χρήσιμα ἥν, ὁπόσω ἁλίσκοιτο τῶν τοζευμώτων, τοῖς Κρη- 
δι ““ “ν Ρ' 

σί' καὶ διετέλουν χρώμενοι τος τῶν πολεμίων τοξεύμασι, 
Ν 3 ὡ Ζ. ἃ "7, «7 ] ΡΝ δὲ 

κωὶϊ ἐμεέλετων τοζεύειν ἄνω ἱέντες μωκρῶν. Ἐυρίσκετο θὲ 
»“ ᾿ ᾽ κ᾿ τὸ ν᾿ 7 Η “ 

καὶ νεῦρω πολλὼ ἐν τοῖς κώμαις καὶ μόλυβδος" ὥστε 
᾿ϑγν 5 Ἂς ᾿, 

χρησϑαι εἰς τὰς σφενδόνας. 
Ἂς ᾿᾿ Χ ὅσ γξ ΄ , ᾿ς 7 ς 

Καὶ ταύτη μεν τή ἡμέρο;, ἐπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οἱ, 18 
ε ͵ ᾽ ἣν « ] Ἑλλήνες κωμωις ἐπιτυχόντες, ἀπήλθον οἱ βάρβαροι, 

Ὁ“ 3} 3 “ Ψ 3 “ ἃς Ν. 29 “» 
μβέιον ἔχοντες ἐν τή τότε ὠκροβολίσει" τὴν δὲ ἐπιοῦσαν 

κι αν, 3} ἐν ῳ ᾽ ͵, τᾷ - 
ἥμερων ἐμεινῶν οἱ “Ἕλληνες, καὶ ἐπεσιτίσαντο ἦν γὼβ 

κ »“ ᾽ »"Ἤ ἣ -»“ ἯΠι 18 ᾽ 2 ' 

πολὺς σιτος εν ταῖς κωμῶώϊις. Τὴ δὶ υστερωίον ἐπορεύ- 
Ἂς “ ) ἢ εὖ ΕῚ 

οντο διὼ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσωζερνής εἰπέετο ὠκροβολι- 
᾿ω 3, Ν ς« « ", ς) 7 

ζόμενος. Ἔνϑα δὴ οἱ Ἕλληνες ἔγνωσαν, ὅτι πλαίσιον ̓9 

τοροὐϑυμεῖτο) Ουεϊῇ, τυροὐϑυμοῖσο 
δδῦες : πηὶῃϊ εἰ καὶ τσάνυ τορολυμοῖπο 
1οτ εημάππὶ νἱάεθαταγ, ϑιθρῃδηιβ 
οὐδ᾽ εἰ τσάνυ τοροὐλυμεῖπτο τα] δὶ [οτὶ- 
Ρίαπι. 

καὶ αἱ ἄλλαι) Ατιϊσαϊαπι πιοπεηῖα 
ΤΑτοῆετο δἀάϊάϊ, 

16. οὐκέτι ἰσίνοντο)] Ματγρίηἷς Θιερῇ. 
Ῥατ, εἰ Εἴοπ. [οτρτατατη τεσερὶ. 
Ψυϊραία περι πιὰ εἰς εἴ 40 πος ἰοοὸ 
Αἰΐεπα ἐπέκειντο. Θυᾶγε Μυτείαβ ναῖ- 
Ὀὰ τῇ τότε ἀκροβολίσει εχ {εξξ. 18. τε- 
τηΈγα ἤυσοσ ἰταηῆαϊα απ Γαὐριοαῦά- 
ἴω, 

οἵ τε Ῥόδιοι] Ῥογιϊπεὶ σε δά νεῦθᾶ 
τῶν ἹΤερσῶν. Τ)εΐποερϑ ἐσφενδόνουν ἘΔά4. 
γεῖῖ, ϑιίδερῇδῃὶι τοτρίαγαπη βγηιαΐ 
Θυεὶῇ. 

17, χαὶ τὰ τόξα} Ῥατ, τὰ οπλϊῖε : 

δααϊάεταη καὶ οὐ Π ΠῚ τα] πὶ, Ηε- 
τοάοταβ εἰίατη ἐς Ῥεγῇῆβ υἱῖ. 61. ἔχον 
φσόξα μεγάλα, ὀϊστοὺς δὲ καλαωμίνους. 

σοῖς Κρησί" καὶ δ. Χο. τ. «. πολ. 

σοξ.] Ηδφος ἀδίαπε ἴπ Ταπτῖπᾶ ; εχ ἰ1- 
Ὅτο 1, 2. δπποίανιτ γτηᾶῦρο ὙΊ]]ΟΙ, 

ἱένσες} [τὰ Οαε!, εἰ δίερῃ, 1 απητ||- 
ΠΆ ἰόντες, ΔΙάϊπΆ ἰέντες, Οειογα πη ἃΓ- 
τἰδοίατα ρεοα]ατε οδίτεγ τγὰαϊτγ (ά- 
β᾽τίθο Ἰοηρὶοτὶβ ε]δοα απ άθθ, αὰ0 δτᾶ- 
νοῦ ἀδοιάδτ, 

μόλυβΣος 14 71κ.πι. εἰ Οπε]ξ, μό- 
λιβδος] ΑἸάϊηα, ϑίορι. Ετοη. 

18. μεῖον ἔχοντες) ΟἿ, δὰ 1. το, ὅ. 
ἀϊέϊα. 

19. τυλαίσιον ἰσόπλευρον Αττδᾶπὶ 
Ταξδιοα Ρ. ὅ9. Πλαίσιον ὀνομεάξετσαι, 
ὁπόταν τηρὸς ττάσας τὰς τυλευρὰς σαρα- 
τάξηταί σις ἐν ἑτερομήκει σχήματι, π'λευ- 



τόδ᾽ ΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΈΙ. 

“(ἧς δα 7 “ἤ ᾽ ε ΄ ἐν κὸν 
ἰσόπλευρον σονηρὼ τάξις εἰ πολεμίων ἐπομένων. ᾿Ανώ- 

ΓῚ ὃν Ν ͵7 ἃς ΄ »-ἡΣὝ»΄ 

ὙκΚη γάρ ἐστιν, ἥν μὲν συγκύπτη τώ κερατῶ τοὺ ΄σλοωΐ- 
νζ Ν «ἢ» ΄ Ψ νι ἐν.» 3 ᾽, ᾿ ἊΨ 

σίου, ἢ ὁδοῦ στενωτέρως οὐσης, ἡ ὀρέων ἀνωγκαζόντων ή 

“γεφύρας, ἐκϑλίβεσϑαι τοὺς ὁπλίτας, καὶ πορεύεσθαι 
΄ -] Ά ΄ - Α Ν ΄ 

στονγήρως, ὠμῶ μὲν πιεζομένους, ομνῶ δὲ ν...,.] τωῤραττομες- 

.«“ 2 “Ὁ 4 ,ἂ 5 7 4 

γους᾽ ὠστε δυσιχρήστους εγὼ ὠὡνωγκή, οὠτωΐκτους οντῶς. 

20Ὅταν δὲ αὖ διασχῆ τὼ κέρωτω, ἀνάγκη διασπᾶσθαι 
᾿ ῪῊ“Ο ν᾽ ᾽ ὧδ Ν ΝῊ ͵7 ἂ ΄ “ τοὺς τότε ἐκ" λιβομένους, καὶ κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν 

! 5 »ὝΜἝ δον » Ι “, ᾿ 

Κερώτων, καὶ ἀϑυμεῖν τοὺς ταυτῶ πώσχοντῶς, τῶν πολε-- 
᾽ ς ΄ ς δι, ..5ϑ.Κ 

μίων ἑπομένων. Καὶ ὁπότε δέοι γέφυραν διωβαίνειν ἡ ἄλ-- 

ληὴν τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστος, βουλόμενος φϑάσαι 

21 πρῶτος" καὶ εὐεπίϑετον ἥν ἐνταῦϑ ὦ τοῖς πολεμίοις. Ἔπεϊ 
Χ γρσὶ 9) ε ΤῊ ΖΔ Δ ᾿ .. δὴ κα 

δὲ ταῦτω ἔγνωσων οἱ στρωτήγοὶ, ἐποίήσωντο ἐξ λόχους ἀνῶ; 
»« 5} δι Ν ο Ἰϑῖς, τ Χ» 7 
᾿εκῶτον ἄνδρας, κωὶ λοχωγοὺς ἐπεστήσων, κωὶ ὠλλοὺυς σεν- 

᾿ »" ΙΝ δὰ ΡΣ 7 “" Ὰ 

τήκοντήηρῶς, κῶὶ ὠὡλλους ἐνγωμοτώρχας. Οὗτοι δὲ πορευ- 
Γ ἜΣ ς δ , “ δε ΄ ἄντ ἐδ 

ὀμένοι οι λοχαγοὶ ,Ο΄οΤΕε μεν συγκυπστοι Τῶ κερώτω, υτ᾽ ἐμνέ--" 

«“ “ ἩΎΡΦ,; »"- -“ Ψ ὴ “" 

γὸν υστέῤοι, ῶωστε Κῆ εἐνοχλειν τοῖς κεροσι" τότε δὲ “Ζαῤήγον 

,ὔ Ν [2 3 ΄ , 

ϑίον δὲ, ὅσαν ἐν πετρωγώνῳ σχήματι 
αὐχὸ τοῦτο πράξη, ὅπερ Ἐξενοφῶν ὃ τοῦ 

. Τρύλλου πλαίσιον ἰσόπλευρον καλεῖ, ΟἿ. 
Ογτορ. ν. 3» 39. ' 

στενωτέρας) ΗῚς εἰ ἱπῆτα [εξξ, 22. 
τεπιῖαϊς Ζεαης (οτρίατατη Βἀά, ῥγ. 
εἰ Θυεϊξ, στενοτέρας εμὶτ εὐϊά τι 851ε- 
Ῥῇδηυβ. ἴπ πιᾶριης (πε]ξ, Ἰδρι ταν 
Πδοο δηηοίαίίο : στενώτερον κοινῶς" στι- 
νόχερον κωτὰ τὸν κανόνα σὸν καϑόλευ 
γρασατίον. ἀναλόγως καὶ πὸ δεινότερον 
καὶ ξενώτερον. Εἴγτηο!. Μ. Ρ. 275- 1. 
49. Τα ρε τ δενατη στενότοσος ἜΧΟΙΏΕΓΕ 
νἱἀείυγ : τολὴν τοῦ σαενότατος καὶ 
κενόσατος" ἅπερ φησὶν ὠπὸ σοῦ στεῖνος 
καὶ κεῖνος γέγονε. [)6 Ὠἰβ σοτηρδιᾶ 
ΕἸΓΟΠοτ Αηϊμηδάν. δα εἰ Ἰεσασα ἰἱ. 
Ρ.- 84. 856. 

2ο. ἔσπευδεν) Ἐἀά. νεῖς. Οὐ], 
ἔσσευδέ τινα, (ἴα) ϊο ἔσπευδέ τε, 

φϑάσαι) Ζευιπίάηατη φϑᾶσωι τηαὶς 
τερεῖῖε γεῖκε, οὐπὶ ἔαρτα ἰϊ, 5, 5. 
τεξϊαπὶ φϑάσαι ἀεάϊῆει. 

21. ἕξ λόχους] Θυϊά πιογηεηῖὶ ἤὲ 
ἴῃ πυπηοῖο {εηᾶτῖο, ἀσθιταης ὙΥεἰΚα 

σοηϊεοίε ὃζ Ἰῃ ἑκασὸν ταυϊαπάμππι δε," 
αἴ τοῖα. οχεγοίϊαβ ἀεσαπὶ πα] Πα ταν 
Ποιηϊπαπη Ποὺ τηοᾶο ἔμπετῖξ ἀθίοτ!- 
Ρίαβ. εϊπάς οὖσοι ἴῃ οὕτω τηυταα 
νοϊαϊ, Νεαΐία ἴατηθη τηαΐβιοης 
Ορὰβ εἢϊε τεξϊε δἀτηομαὶϊε ΗΔ! Κατί. 
ΘΕΡΔΓΑΓ ΠῚ ἐπὶ πῇ [εχ λόχους Ἰησεάετα,: 
οἰατηδηῖ γεγθα οὗτοι οἱ λοχωγοὶ---οὗπέ-, 
μέενον ὕσπερον, ἀεἰπάε ὁπότε δὲ διάσχοιεν 
αἱ τολευραὶ ποῦ τυλαισίου, ([εξὶ. 20. 
ἴᾳαπι σὰ κέρωτα) τὸ μέσον ἀνεξεπίμσλα- 
σων---ἀεηίᾳας καὶ εἴ πον δέοι σι τῆς. 
φάλαγγος, ἐπιπαρῆσων οὗφοι, α88 480- 
ταοάο ἢετὶ ροιεῖ, αἱ ἀς τοῖο ἐχεγοῖτα.: 
ἴῃ σεηΐαπη λόχου; αἰξτιθαῖο [πιε]]ρῖ 
Ροῆίηι ὃ Ὁείεγατη Ετοη. ἐποίησαν αἀδζ,. 
ἀοίπάς πλαγρο ϑδίερῃ, ἐνωμότας. ψεῖ- 
θὰ οἱ λοχαγοὶ νοῦ ὕσσεροι τεροηϊξ ΟΟ- 
ἄεχ Ῥατγι. 

σόχε δὲ παρῆγον] Βτοάβοιις ἰπ δὶς 

10 τῖ8 σοὺς δὲ παρῆγον τεροτῖῖ, εἰ ἢσ 
εἴ ἴῃ Ραγῖ, Τοῦτα [τὰ νεγίῖς Ζϑαηε : 
εἰ ἐμή, ῥοβφμαπ μμὀβιοναηπ, ἄομεα 
εογημα ῥγοσοη{{ἐτι, μος ἐκίγα σογημα ὦ 
{ογρο αρηηπὶς ἀμοόδαπί, ΜΝΕΙΚΕ : ἐ 



ρ “εἰπε τε ᾿-----"-- 

ΠΙΊΒΕΗ ΗὉ ΙΘΑΡΥ ΝΥ. τότ 

ἔξωϑεν τῶν κεράτων. Ὁπότε δὲ διάσχριεν αἱ πλευραὶ 22 
-“, Ν. ΡΜ. " ᾽ Ν ᾿᾿ 

τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἀνεξεπίμπλασαν, εἰ μὲν στενώ- 
32) ᾿» ΄ ΄- ͵΄ ᾿ » δὲ ͵͵ 

τερον εἰή τὸ διέχον, κατῶὼ δλοχους᾽ εἰ θὲ τὐλωτυτερον, 
᾿" “ » ᾿ Ζ ᾿. , 9 "ἢ ὲ 

κατῶὼ -τὐεντηκοστυς᾽ εἰ δὲ πάνυ ὥλατυ, κατ ενωμοτιῶς 
« ᾽ 5) ᾿ Ν ΄ 

ὥστε ἀεὶ ἔκπλεων εἰνωι τὸ μέσον. Εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν 23 
΄΄ ὮΝ ν ᾽ ᾽ 7 Ε διν3 

τινὰ δέοι διέβασιν ἡ γέφυραν, οὐκ ετωράττοντο, ἀλλ᾽ εν 

Ὁ μέρει οἱ λοχωγοὶ διέβαινον. καὶ εἴ που δέοι τι τῆς τῷ μέρει οἱ λοχαν 
2 4 “ ΄ “Ἢ ͵)΄ ΕῚ 

φάλαγγος, επιπωρήσῶν οὔτοι. Τούτω τῶ τρόπῳ ἔπο- 
ὦ Ν ΄ 

ρεύϑησαν στωϑι μοὺς τέττωρας. 

Ἰαία ̓ ομιίσ ἐπ αἰγιτμάϊτιθηη {6 οοἰ]οσα απ 
2οΝὴ σογημα, {τ ῥομὲ δα ν ΟἸ1171 ἀΡΊΠΕΙΙ. 
Αταὰς ἴτᾳ νεγίῖς ΗΔ ΌΚατί : πα γπαν- 
[ελίγίθη ἄαπη ἀϊπίονδεν, ΜΙΏΙ σοηττα 
νεῖθὰ σόσε δὲ παρῆγον ἔξ. τῶν κεράτων 
Ῥοτία5 πλοίιτα {αχ Ἰοσ ποτα ἱπάϊσδις 
γὙἱάρηταγ, α0ο0, ρΡοϊαυδπὶ εχεγοϊτ8 
νίᾶτα δηρυῆαπι ναὶ πιοηῖεβ (τα ηΠε- 
ταῖ, (6 ἀρταϊηΐ Ἰὰ  ΕὈΔΗϊ, 

22. διάσχοιεν) ΔΝ εἶκε Ἰοσὰαπιὶ ἴἴὰ 
Ἰηϊογργθίαϊαγ : Ομαπάο φογημα (ἔς 
φμῖ αἰ ἰαίεγα ἱισφαμη) γαγίες ἀϊάμέ]α 
69 1767 (Σ ἐπίογυαἰίο, φμοά απίεα γπμέ- 
γαὶ ἱπίργγοξέμηι, ἱποσάογε ἱποιριι, 
ῥγώμο [ῥαιϊμη ποροξαγίο τ ασιίινι ἀἰα- 
ἐμῦ, Μηιμίφμε οὐ φμὶ 6 ῥγίμιο ἀρημ1768 
αηίοοεάθγο εἰ σμὶ ἱπ ἐχίνγοσο {μὖᾳ- 
ψμϊ σοαξϊ ἡμεγαπί, αἀϊβγαλμηίμν, ἀμει 
ἡ κατ τπθα 7 ἀοιοηι, Τα η ΕΥ̓ Ὁ αομα71, 
οσσμβαγε ῥοΐππι. αης Τεσυϊταὰ8 Ε]4] Ὁ- 
Καῖ νετῖῖτ : Βγειοίοη Λοῖ αὐξν ἀ{16 
]αηάοη ἀες Κζίεγεοῖς αυϊεάον, (6 ὴ{|- 
ἐεηι 76η6 αἀἱε [ἰσζοη απ. ΜΙΏΙΪ [βῆ [ἃ 
Ἰοοὶ αϊνεγίας εὔδξ νιάξιατ, εἴῇ ιἰὰ, 
αυοά δά ταξιϊοαπὶ [οἰ θ πιὰ τ ρογῖ ποῖ 
ἴῃ δἐο, ποῆ ρῥἷᾶηε παρεδπὶ ρετίρε- 
ἔϊατα. διέχειν ἀἴοὶ νϊἀθπίυν αἱ πλευραὶ 
νεὶ τὰ κέρατα τοῦ τύλαισίου, οατὰ ἴρᾶ- 
τα νασαῦτη πιρδάϊαπι ταὶ! ηΐ, 
υοά τὸ διέχον αἰοἰτατ. 

κατὰ λόχους) Ἀττι] πὶ σοὺς 4}16- 
ΠῸΠῚ δὉ ἢος ἰοοο, ἂὐ ἀοσεηΐϊ [δα η- 
ἴα, ἀὰσε σοάϊεα Ὀατγιί. γοέϊε ἀεϊδνιι 
Ζειηδ, τηαὶς τοβιταῖ δ  εῖκε [εσὰ- - 
ἴὰ9 ϑιορῃαπυπλ. κατὰ λοχαγοὺς ἀδηΐ 
Εαά. νεῖι. Ετοη. εἰ Ουε]ῇ. κατὰ σοὺς 
λόχους Οοάϊοες Βτοάδὶ εἴ διερῃδηϊάα- 
Πδ6. (ἰεἴεγαπι ται οη ἐπΊ ἰαξὶϊοδπη τᾶ 
ἱπιεγργείαταγ ΔΝ εῖῆζε : ὕ πὰ {εγῖε 
ἔνε πηῆο ογάϊηιε Ἰοίμς ἰοσῆμς ἱποοάενεί ς 
“, Μὲ ἀεϊποερε τἱ τη. ἰαπιμάϊπεμι δὶπὶ 

γε δε, ἐκογοιίε {σομπαάμηι {εηιϊσεπέμς 
γίας ἄἀϊυϊο, ἱποσαάσγοη τπὲεν σογημα ς 
ψμαίογηὶ αμΐοη βηριέϊς ἰσοἠϊς ἴπι ἐνωμοο-- 
σίας αἀϊβγαξς. 8ϑεὰ Πδθοο ἱπιεγρτγεία- 
το εἰτίταΥ [α!α 1} ὑποθέσει ἀε τοῖο 
εχεγοῖτα ἵπ σεηῖατῃ ἰοοπος αΠ τ ατῖο. 
ΗδἸΌΚατε ἴτὰ εχρὶϊσας ταις οπθτ : 
ΜΠ πη ἀ1ε ορ  αράεγοηι Γι σοὶ ας Κ716- 
γεσᾷς ΠΗΥ͂ θηρῈ πυαγέη, {0 ΧὨ  εη Ἴθρις 
6 Κοπιραηῖση ἀἰοίείδοη (0 αμς, ἄαίς Μὲ 
έελ τα ἀρν ἄϑη Κονηρμαηηεη ροαυοληάϊ- 
ολοπ Βγορίοηδυοῖίο ἢ 1716 9, ΟΡ 671 Σ “ϑαγ 672 
αϊε {ολοπ σγοῦζζεν, (0 ἐποιέίε βολ αἷδ 
Κοριραηῖε 1π| χπῦον ΤΠ λειίς μπᾶ σεγάοῤ- 
ῥείϊε ἰνγε Εγοπίε, αὐαγεη ἀ16 [ἀἰολοη 
αὐέν (ελν πυοιΐ, (0 χορ Λολ ἀϊε Κογιβα- 
πο τη 4 Τλοιίοη μη υἹεγήασλον ΕΎοΡ δ 
λιπεῖη. Θςο εἰ τὰῖο εαἄετη οὐ] 
νει κιαηα, ηἀδθ τ οὐπ} ΨΕΓΌΪς 
δτθθοἶβ σΟΠ ΟΠ ΠἸατγὶ ροῦα ποι νἱάετατΓ. 
δαϊτοπὶ δά άϊ ἀς θυ Πδ ν] ἀεῖαγ ἀγίϊοα- 
ἰὰ5 τὰς, αὐ ᾿πτο] Πρ ηταγ, ααοίηθοϊ 
τοεντηκοσαῦς εἴ ἐνωμοσίαι σα πἴατ45 Πη- 

Β}85 εβϊοία τ, Οὐοηίτα πλῖγα ὈΪδηαϊ- 
τὰς σοη͵δέϊατα νἱγὶ ἀοξὶϊ, ααὶ οεηία- 
Γὰ ΠῚ νευποπῖς Πα δ Κατγιαπθ ἀεάϊς ἴπ 
ΕΡΒεπιου!αϊθ5 {πττεγαγῖβ ΓΙρΡΠθηῆ- 
5 8ηπὶ τ8ὃοφ. Ρ. 1774, 4ὶ οτάϊπετῃ 
νειθογαπη ἄμασε {εξὶ, 2ι. ἴτὰ τηὰτδη- 
ἄὰαπὶ σεηΐαϊς : εἰ μὲν -ττιδιέχον, κατ᾽ 
ἐνωμοτίας, εἰ δὲ τσλατύτερον, κατὰ τσεν- 
τηκοσσῦς, εἰ δὲ ττγάνυ πλατὺ, κατὰ λό- 
χους. ν 

23. εἴ ποὺ 'δέοι τσ, τῆς φάλαγγος] 
Ἐεξὶς ΨγεΙ͂Κε : φιοα ΑΛ ψμο ἰοσο ρήα- 
ἰαπρε οριες ογαΐ, αδίποεῤς οοἰίοσαίας ἐνω- 
μοτίαι "ηομίθηι ναϊαάο ἰαΐατη εἤηοϊεδατιΐ, 
μὲ ἵν. 3, ζό. Μαὶα σοηῖγὰ Ηα!δκατσί: 
πὐϑηη ἐγ ροηάαυο τὴ ἰρηη σοϊίφη Ῥλαίαης 
εἰπυας ζελ]1ε. 

Μ 



χδὰ ᾿ΕΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ. 

Ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο στωϑιμὸν, εἶδον βα- 
7 ᾿ ΘΙ ΩΝ ᾿ ς 

σίλειόν τι, καὶ τερὶ αὐτὸ κώμας πολλάς" τήν τε ὁδὸν 
Ἀ Ἂς ͵ὔ » Ὗ ε "» ΞΡ δὰ 

τρὸς τὸ χωρίον τοῦτο διὼ γηλύφων ὑψηλῶν γιγνομένην, οἱ 
ον ἌΡ Ξ “7 ἘΠ, ΣΡ Ὁ ΄ Ν τῇ . 

κολδήκον πὸ τοῦ ὁρους, υῷ ῳ ἥν κωμη. Καὶ εἶδον μεν 
Ἷ Ἃ 37 ΠΝ". ς , Ἦ τω 

τοὺς γηλόζους ἄσμενοι οἱ Ἑλλήνες, ὡς εἰκὸς, τῶν τολε- 
7 Ε ς ΄ ΟῚ Ν Χ "ἢ Ε “Ἢ 7] 

25 μίων ὄντων ἱππέων. Ἐπεὶ δὲ τπορευόμνενοί εἰ τοῦ πεδίου 
Ἀν Ἢ Ξ. Ν Ν “ν "ἢ ᾿᾿ « 

ἀνέβησαν επὶ τὸν τῦρωτον γήλοφον, καὶ κατέβαινον, ὡς 
ΕΝ ἃ Ἂς “ 5 »μ » “ Ε Ψ « 7 

ἐπὶ τὸν τερον ἀναβαίεν, ἐνταῦϑ᾽ ὦ ἐπιγίγνονται οἱ βάρβα- 
οἾ » ΄ς-ὡὖ "Ἵ »" » Ἂς Ἃ 5} » 7 

θοι, καὶ ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ ἐς τὸ τρᾶνες ἔβωλλον, ἐσφενδόνων, 
ἐδ πὸ τς, γ Ν Ἂν 7 

2Οετόζευον ὑπὸ μαστίγων" καὶ πολλοὺς κατετίτρωσκον, 
ἣν. ζ νι  Ἃ Ψ' ᾽ Ὰ ἐσ 

ὅωιϊ ἐκρωτήσῶν τῶν Ελλήνων γυμνήτων, κ͵ὠὶ κατεέκλεισῶν 
» ἧς 32 ν» .«“ “ἢ 7 7 Ὗ 

ὠὐυτους εἰσῶ τῶν ὁπλων᾽ στε τπαντώπωασι τούτην τῆν 
ἘΠ "7 3: 3 “ὉὝΝ ν» “, Ν ς ΄ 

ἥμεραν ἀχρήστοι ἡσῶν, ἐν τῷ ὄχλῳ ὁντες, Κωὶ οἱ σῴενθον- 
» ς 7 Σ Ν 7) Ἐὖ Ὁ ; 

27 τωι καὶ οἱ τοξόται. ᾿Επεὶ δὲ πιεζόμενοι οἱ Ἑλληνες 
3 7 Μ᾽ ́ -“ δ αν πολ δ. το..." ὠς - 
επεχείρησων διώκειν, σχολή μὲν ἐπὶ τὸ ὠκρον φῴικνουν- 

« » 7 ς Χ 

τῶι, ὁπλιτῶν οντες᾽΄ οἱ δὲ 
΄ ». , ͵΄ 

πολέμιοι τῶχυ ἀνεπήδων. 
Ὗ Χ ς ᾿ 3 ᾿, τὶ ὯΟ, τ Ἂ Ἀν Ὁ 

28 Πώλιν δὲ, ὁπότε ἀπίοιεν προς Τὸ ολλο στρωτευμω, τὠῦυτῶ 

24. γηλόφου: Ῥατ. Ἑτοπ. λόφους 

Ὠᾶῦεηι, Ῥάυϊο ἀηϊεᾶ ἐκ τοῦ ὄρους τηᾶτ- 
Βο ΜΠ οΙ. 

28. καὶ κατέβαινον] Οορυϊατη εχ 

σοη]εξϊυτα Βιερἤαηϊ οἵ νοτποης Α- 
ταδίϑοι γειίαιῖ Ζευη6. 

ἀναβαῖεν)] Ῥατῖ. εἰ Εἴοῃ, κασαβαίνειν 

Βαδεπηί, 
ἐσιγίγνονται)] [τὰ τλῖρο δίερῇ. Ρὰ- 

τι, Ετοη. ὑτὸ τσαραγίνονται. ᾿παϊάε πη 
Τεαπεηβ ἐκ σοῦ ὑψηλοῦ ἐς τὸ τυρανὲς τ6- 

Περὶ ρῖὸ ἀπὸ ποῦ----ἐπὶ πὸ πρ. 
ὑπὸ μαστίγων) ΜετΙθετγθὰ5. ἀὐδέϊι, 

ταοτγε Ρεγίαταγη, υεπὶ ἄοοεηΐ ἰοσα 
Ἡετοάοεῖ ΥἹ]. 2.1... ὄ γ1}.. 56.,. ΥἹ},..2.2.3,.6ὃῖ 
103. ὑσὸ μάστιξι διορύσποντας σὸν Αϑῳ 

ῬΙυϊάγο 8 ἀε Ττγαηα}} }1τὰτ6 Ρ. 840. 
ςα. εκ. Μαυτεία5 συτῃ ΠΊΟΓΙ5 Ε] 5 
πο τησπηηῆξι, ἀπεμασαίγουν (οτὶθὶ 
νοϊαϊς. Ταπιεη ψα]οκεηδει δὐ Ηε- 
Τοάοτίϊ νυ]. 21. 18 ΠΟῚ ἰῃτ] Προτα (45 
ἰαίείαγ, 4φυϊά ἀρὰ Χεπορποπίεγῃ ἢϊ 
ὑπὸ μαστίγων. αξ ἀυὈ το νἱτὶ ἴῃ 
ἘΚ ΠΠταγὶθ ΡΥ ΠΟΙΡῚ5 Πα δπὶ σδαίαπη Ὠᾶ- 
Ῥαετῖῖ, να] πὶ βαυϊάεχῃ [οἶΓα. 

26. καὶ οἱ σφενδονῆται] ΟοραΐΪαπὶ 1|ἰ- 
Ῥεῖ ἰϑῖοη. οὐ τε. 

[Ὠὲ Οτθςοὶ5 εἰ δὰ ςοϊϊετὴ ἐπιῖθη- 
(θὰ : ἐπεὶ δὲ σσιεζόμενοι οἱ “Ἕλληνες 
ἐπεχείρησων διώκειν (Ποδεβ Ὀατθᾶτοβ ἰπ 
60]}16 οοἸ]οραῖος, 4αἱ ἐκ σοῦ ὑψηλοῦ ἐς 
τὸ πρανὲς ἔβαλλον (εξὶ, 5.) σχολῇ μὲν 
ἐπὶ σὸ ἄκρον ἀφικνοῦνται, ὁπλῖσαι ὄντες, 
"οἱ δὲ πολέμιοι ταχὺ ἀνεπήδων. Ηϊς 
Ρετηαπι [οτρίαταπιὶ σατὰ ὙΝ εἰΠκίο 
ἀεαϊ ργὸ εα φυδηὶ Οὔτ! 5ῖερῃ. Ρα- 
τῆ, Ετοη, Πἰυτὶ ἀπεπσήδων. 9: ΤΕ πὰ] 
ἸαὈοτγαητὶ πὰ σουτγεγεῖ Ζααπα, ἴῃ ἴη- 
ἄϊςς ἀναπηδᾷν εχ ἢ. ἰ. ἱπιεγρτείδίυς 
εἴ γεσμγγεγε. ἰαδτὴ ποίίοηεπὶ παΐ- 
Ρἷᾶπιὶ τερετῖεβυ ΠΟ πηᾶρὶβ 4 ΠῚ) 8]- 
ἴεγατη ἃ ϑίθρῃαπο ἱπ ἹΠείδυγο ροῆ- 
τη, γεβίϊγε. Ἐχετηρί πὶ ΑἸ ορῃᾶ- 
πὶς Βαπᾶγ. νετία δόδ. νὼ δὲ δείσασαι 
ἐπὶ σὴν κατήλιφα εὐθὺς ἀνεπηδήσαμεν, 
1π Ογτὶ ἀἰοῖρ!πα [ρερ της ρτὸ μμό- 
βῆνε, ῥγοβίνε αἴατραῖαγ νοεθατη, ας 
Ἐριβοία.] 

27. ἀνεπήδων] ϑίερῃ. Ῥατὶί, Εἰοπ. 
ἀπεπήδων ἀδηῖ, 



οἷξ “τ κ΄ τῶσα:- 

ΤΠΙΒΕᾺΒ ΠῚ. ΟΑΡ. [ν. τό3 

ἔπασχων". καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου ταὐτὸ “γίγετο: 

ὥστε ὠπὸ τοῦ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μῆ. κινέϊν τοὺς 

στρατιώτας" αὐλὴν ἀπὸ τῆς δεξιᾶς τὐλευρῶς τοῦ πλαισίου 

ἀνήγαγον πελτωστὼς πρὸς τὸ ρος. Ἐπεὶ δὶ οὗτοι 20 

ἐγένοντο. ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολεμίων, οὐκέτι ἐπετίϑεντο 

οἱ πολέμιοι τὸς καταβαίνουσι, δεδοικότες, μὴ ἀποτμή- 

Θείησαν, καὶ ὠμφοτέρωϑθεν αὐτῶν γένοιντο οἱ πολέμιοι. 

Οὕτω τὸ λοιπὸν τής ἡμέρως πορευόμενοι, οἱ μὲν τῇ ὁδῷ 30 

κατὼ τοὺς γηλόφους, οἱ δὲ κατὼ τὸ ὄρος ἐπιπαριόντες, 

ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμως, καὶ ἰατροὺς κωτέστησων ὀκτώ. 

πολλοὶ γὰρ ἤσων οἱ τετρωμένοι. 

Ἔνταῦϑα ἔμειναν ἡμέρως τρεῖς, καὶ τῶν τετρωμένων 31 

ἕνεκα, καὶ ἅμω ἐπιτήδειω πολλὰ εἶχον, ἄλευρω, οἶνον, 

κριθὰς ἵπποις συμβεβλημένας πολλάς. Ταῦτα δὲ 

συνηγμένω ἦν τῷ σωτρωπεύοντι τῆς χώρας. Τετάρτη δὶ 

ἡμέρων καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. ᾿Ἐπεὶ δὲ κατέλω- 32 

εν αὐτοὺς Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνάμει, ἐδίδωξεν αὐτοὺς 

ἡ ἀνάγκη κατασκήνησαι, οὗ πρῶτον εἰδὸν κώμην, καὶ μὴ 

πορεύεσιϑιωι ἔτι μωχομένους" πολλοὶ γὰρ ἤσαν ἀπόμω- 

28. ταὐτὼ ἐγίγνετο" ὥστε ἀπὸ τ. τρ. ϑίερπδηυξβ τηυίανὶτ εχ Ῥατ, εἴ ΠΡΌ τὸ 
γηλύφου] δος οπλῖῇι 110. Ετοη. Βτοάξοὶ. ϑαίγαρϑε τη ΠῈ5 ετδξ 8] 6τα 

29. ἀμφοτέρωϑ») Ἑάά. νεῖ. εἰ. τ Πἶτες ρτφπαάϊαγιοβ. (ἔ, Ογτορ. νἱῖ]. 
συεῖέ. ἃ ΡῬΓπιὰ τηᾶπὰ παῦεπὶ ἀμῷο- 66, 3. Ὀξσομοσχ. ἱν. 5, 6. 
τέρων. Ψετατη ἄεαϊε δίερῃ. εἰ τηδρὸ 32. ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη) [τᾶ 
ΨΠΠοΙ͂, οατῃ τηδρῖηθ ϑιερῇ. ῬῬατγίί. Ετοῃ. 

30, οἱ δὲ----ἰχιπαριόντες) ϑαπιὶ ρε]ϊῖα- οοιτγεχὶ νυ]ραίατῃ ἐδίδαξε τοὺς Ἕλλη- 
ἥδε Οτοὶ. νώς τῇ ἀνάγκῃ, ηα182ο. αἀθδη 48 ΠῚ ἱπερ- 

31, ἡμέρας τρεῖς] Ῥατιί, εἰ Εἴοῃ. εἰἔπηα Ζευμπίο ἰάτηεη εἰ νεϊκιο 
ὀχσώ, ϑεαυεης συμβεβλημένας οο1-ὀ νετᾶ ἴαϊξ νἱία : σοηῖγα ᾿ΠΙγογατη ἴοσγῖς 
ζόδωπι λονάφμηι δα ὰ]5 νετίαπί. ὕὉ- ρτυτᾶπι 6 πἸαγρίηα ἱτγερηῆξς οεηίεθας 
ἔατῃ εαυϊάετη νἱάεο ἰῃ ἐηυογατη οἷ- ὥΖευπε. 
απ), ἰεὰ ἴπ νεγθο δἰϊαά τοϊῃὶ νἀ δία [ἐδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκη- 
Αἰϊαυ!ά Ἰαΐεγε, αυδπὶ σοηρεγε αὶ πο- νήσαι---- κώμην. Οοηβτγηαΐ επηεηάδᾶ- 
το, 48: “εαυϊτος ἴῃ ψνειθῖὶβ ταῦτα ἰ[ςῖἰοπεπὶ ἰοοὰβ ϑυϊάθε ἴῃ ν. ἐδίδαξεν, 
συνηγμένα ἣν. Ὁδὶ ρῥτγοοίεγεα εξ αὐτοὺς ἀνάγκη κατα- 

συνηγμένα] ῬατῖΓ, συνενηνεγ μένα Ὧὰ- σκηνῶσαι---κώμας. Εκ ἘῤιΠοία.} 
εἰ ουτὰ Εἴοη. Ἰείποερβ τῷ στρα- μωχιομεένους] ΟΠ ΔΙΙΟΙ 5 μαχουμένους 

τεύρατι εἴξ ἴῃ Εαά. νεῖί. Οαεϊ, ᾳαυοὰ ἰἴἰοσυπιὶῃοη Ὠδθεί. 

ΜΖ 



164 ἘΧΡΕΒΘΙΤΙΘ ΟΥ̓ΕΙ. 

ε ᾿ νὰ ͵ὕ εχ ἔν, Ὡς χοι οἱ τετρωμένοι, καὶ οἱ ἐκείνους Φέροντες, καὶ οἱ τῶν 

83 Φερόντων τὸ ὅπλώ δεξάμενοι. Ἐπεὶ δὲ κατεσκήνηδων, 

καὶ ἐπεχείρησαν ωὐτοὶς ἀκροβολίξσϑοι οἱ βάρβαροι, 
ΝΝ τ ᾿ Ἂν ; ὡνῈ 

πρὸς τὴν κωμῆν προσιόντες, πολὺ περιήσων οι Ἕλληνες" 

πολὺ γὰρ διέφερεν, ἐκ τῆς χώρας ὁρμωμένους ὡλέξα- 
ἊΝ Ρ᾿ 3 ““ “νὝ 7 

σϑαι, ἡ πορευομένους ἐπίουσι τοις πολεμίοις μόχεσϑαι. 
“Ἐ ,͵ὔ , 5 Γι ΄7 ε τῳ - Μ᾿ κυ 

54. Ἡνίκῶ δὶ ν ἤδὴ δείλη, ὥρα ἤν φπίενωι τοῖς πολεμίοις" 
., Ν -Ὁ - Ἃ ς ΄ »“» 

οὐ πότε γῶρ ββειον ὠπεστρωτοπεδεύοντο οι βάρβαροι του 

Ἑλληνικοῦ ἐζήκοντα σταδίων, φοβούμενοι, μὴ τῆς νυκτὸς 
εν. εἡ Φ ΄"-΄ ΕῚ "». 

ϑδοὶ Ἑλλήνες ἐπίθοντο αὐτοῖς. 
ἿΝ αὐ ΨΎ,. Ζ ᾿ 

ΠῸονήρον γὙῶρ νυκτὸς ἐστὶ 

στράτευμα Περσικόν. ΟἿ τε γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέδεντωι, 
Ν᾽ ς 5 ᾽ς ΡΣ πρός δ ἡ 7 

Κώϊι ὡς ἐπιτοπόολυ πεποδισμένοι εἰσι, τοῦ μή Φεύγειν 
-΄ 9 ͵΄ 2 δ ᾿ “ 

εἐνεξωώ, εἰ λυ είησαν" εν τε τις “όρυβος γίγνηται, δέ; 
ἌΡ, “ Ν «“ 3 Ε ᾿ »"ν “ 

ἐπισάξαι τον ἱπτσπον Περση ἀνδδοὶ, καὶ χαωλινωσωι δεῖ, καὶ 

Θϑωρωκισϑέντα, ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον. Ταῦτω δὲ πάν- ἀμ Ἵ 

οἱ πτεσρωμένοι)] Αττϊσα] απ εχ Εἰοη. 
ὉΌῚ ἰἀπιεη δηΐῖε ἀπόμαχοι εταῖ ροῖ- 
ἴα 5, τσερῖς Ζεαπε, 4] οἵ τε σετρωμέ- 
νοι τη] εῦαι. [Ιηΐτγα ἵν. 1, 12. εἴ σολ- 
λοὶ δὴ αὐτῶν οἱ ἐπὶ τούτοις ὄντες ἀπόμα- 
χοι ἦσαν. 

33. πολὺ περιῆσαν) Εάά. νεῖε. (σὰε]Έ. 
Ετοη. ἐν ἢ περιῆσαν. ϑ8ῖ1ὁρῃδηὶ [εξῖῖο- 
πεῖ Ὠαῦειῖ ῬαΠΓ. εἴ ΠΙΌΟΙ 2. 1. ἴῃ 
τηλγρῖηα Ποῖ 

δρμοωμιένους) 1ἴᾶ Ρῖο ὁρρμοῶντας Παῦει 
δυϊάαϑ ἴῃ νερὸ ἀλέξασϑαι εἰ ΖοπδΓαβ 
ἴῃ Πεχίσο Μ5. ἀρυὰ ΑἸ ει δά Ηε- 
ἵγοῃ!! ἀλέξασϑαι. Ὁτεγηθε γι σ ] Τὴ 
σῆς οἴηϊῆι; ριθίετεα ϑυ 1485 προσο- 
ρευομένους ἀαϊ. ΛΙΙμὰ εἰ ὁρμᾷν, 4184 
ὁρμιᾶσϑαιϊ, 
στορευόμιενοι" οὔποτε γὰρ μεῖον, Το] αΐα 
οπηϊῇῆ5. Αἱ ἴτὰ ἤπια] διέφερον [οτὶ- 
Ῥίατῃ οροτίεθαῖ.: 

34. οἱ Ἕλληνες) Ηφο ϑιῖερῆδπηὶ ἵεο. 
εχ Ῥατγι. το δά άϊῖ, αὐ δ (ἀπ Δ 1 
εχ ἱπιεγργείδιίοηες οτία ἰεοϊυϊτ Ζειηδ, 
οταϊῆς ΝΥ εἴίΚα. 

ἐσιϑοῖντο})] Εαἀά, νεῖ. Οαεϊῇ, ἐσί- 
ὅϑοιντο, Ετοη, ἐσιϑῶντσαι. 

35. πονηρὸν) ἴῃ ΟΥτορ. ἰἰϊ. 3,) 26. 

πῃ Ετοι. εἱὲ δρμιῶντες ---᾿ 

εἰ ἀξ εδάεπὶ τα : σαραχῶδες καὶ δύσ- 
χόλστσον, ΕΙΠΟΕΡ5 ἐπὶ πολὺ Εἴοη, 

τυεποδισμένοι) ϑυϊάας. Ἰητοτργείδιίαγ 
σοὺς πόδας δεδεμεένοι εἰ ποὺς τσόδας κα- 
σεσχημένοι. Ογτορ. ΠΒαδεῖ ; ττεσοδσ- 
μένους γὰρ ἔχουσι ποὺς ἵππους ἐπὶ ταῖς 
φάσναις. ΟΌἱ νἀε ἀπποίδιοηξπ. Μος 
ΡΕΑΙΟΙ5 εαο5 σοπιϊπεηᾶὶ δα ρτρίερία 
νδ] αἱ ἀρὰ Ῥεγίας εἰϊα πὶ ἴῃ σδῆτὶς - 
Ὠᾶτῃ δχίγα Ὀ6]]ὰπῈ ἰάεπι ἕως Οτερθοο- 
ΤᾺΠῚ τηῸ5. δης ΠΠπη 5 π᾿ ἐααϊς εἴ 
ΔΥΤΏΘΉϊ5. Τῆι Πογπεγίοα {Π1Δ5 Χ ΤΠ. 
36. ἀς Νεριαηὶ εααΐς : ἀμφὶ δὲ πσοσσὶ 
τσέδας βάλε. δε νδοοῖβ ἴῃ βδθυϊο δὰ 
τηυ]ξϊγα πὶ Πδητ 5 δαξτοτ ἀν }}} ἴη- 
[ἐγ Τπεοοτίίθα χχν. 103. ἀλλ᾽ ὃ μὲν 
ἀμφὶ τυόδεσσιν ἐὐπιμήτοισιν ἱμᾶσιν καλὸ- 
πέδιλ᾽ ἀράρισκε, τραρασταδὸν ἐγγὺς ἀμ- 
ἔλγων. Ῥτοορεάϊιος Νυπιάαγατη ε- 
4005 σοπηραᾶτγανὶζ εχ Τδοῖτὶ ΑΔ]. ἵν, 
25. Ἡυτοπὶπίοπ, 

ἐάν τέ τις] [τὰ ουτα ϑίερῃ. εἰ ΑἸαϊ- 
Ὧᾶ πηᾶῖρο γΊ]]) οἷ, σε οπιτταης πὲ, 
Οσυς!, δυϊάδϑ5 δεῖ δέ. ἰπο εἀϊάϊς (ὰ- 
Πδ]ῖο. 

ϑωρακισϑέντα) Ῥοί Πέρσῃ ἀνδρὶ ἴῃ- 
(οἱεὴς υϊάεπι εἰ ἔξααϊ ἀοουζατί να πη, 



ΠΠΒΕΒ ΠΙ. ΟΑΡ. ΙΝ. τός 
Ι 

᾿ς ͵7 ͵7ὔ 3») -“ Ν 

τῷ χωλεπῶ νύκτωρ καὶ “ορύβου ὄντος τοιέιν. Τούτου 
“, »ς » ͵ ἃ ΄ 

ἐνεκο πόῤῥω ὠπεσκήνουν των “Ἑλλήνων. 
5» Ν Ἐπ αν Τ ὰ 4:. ῥᾶς δ. σἄ 
Ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς οἱ “Ἑλλήνες βουλομένους 836 

ΕῚ ΄ ων 3 ἣν "»" « 

ἀπιένωι καὶ διαγγελλομένους, ἐκήρυξε τὸς ᾿Ἑλλήσι 
͵7ὕ 5 7 “ “ Ν 7 

συσκευάσασϑωιι, ἀκουόντων τῶν πολεμίων. Καὶ χρόνον 
τ 3 ΓΙ “"Ὕ 7 ς 7 5 3 δὸ δὲ 

μὲν τινὼ ἐπέσχον τής τηορείως οἱ βαρβαροι ἐπειδὴ δὲ 
᾽ ν.» Ε ͵] 3 ᾿- 2 Δ “ Ε] “ 

ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπήεσαν᾽ οὐ Ὑῶρ ἐδόκει λυσιτελεῖν αὐτοῖς 
᾿, 7 ι Ν 7 8 δ ᾿ μ δὲ 

γυκτὸς τοορεύεσ αἱ καὶ κατάγεσογι ἐπὶ τὸ στρωτόπεθον. 
7 Ν Ν “Ἢ 5 Ὑ 4 .«᾿΄, νι ᾽ 

Ἐπειδὴ δὲ σαῷως ἀπιόντως δὴ εώρων οἱ Ελλήνες, ἐπο- 37 
7 Ν 3 " 75 -“ .« εν, 

θεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀνωζεύξαντες, καὶ διήλθϑον ὅσον ἑξη- 
Ν' , »“ Νω »» 

κοντῶ σταδίους καὶ γίγνεται τοσοῦτον μετωξὺ τῶν στρώ- 
7ὔ «Ψ“ «“ ἃ 5 2 7 ς« ΄ 

τευμώτων, ὥστε τῇ ὑστερωΐω οὐκ εφανηήσῶν οἱ πολέμιοι, 
ἃ “4.0 ᾿ -" Ν ͵ Ν μι ΄ 

οὐδὲ τῇ τρίτη" τῇ δὲ τετώρτη, νυκτὸς τποροελϑόντες, κατω- 
,ὕ 7 ς ΄ ς , ἘΠ νϑ᾽ ς 

λωμίάνουσι χωρίον ὑπερδέξιον οἱ βάρβαροι, ἢ ἐμελλον οἱ 
.; Α 5 ᾿ , 4 μιν δ « Ζ 

Ἑλλήνες παριίένῶι, ὠκρωνυχίων ὁρους, υῷ ἥν ἡ κατάβα- 
"Ὴ ᾽ Ν , Ν ὰ .᾿΄ « 7 

σις ἥν εἰς τὸ τσεδιον. Ἐπειδὴ δὲ εώρω ὁ Χειρίσοφος προ- 88 
΄ Ν ) 7 τὰν ΤῸ Ἢ ᾿ ΔΝ, 

κωτειλημμένην τὴν ὡκἈρωνυχίων, κώλει Ξιενοῷωντώ οὐστὸ 

[ςἃ ποη ἥπε Ἔχει βρῖο. Αἱ πιδρὶϑ ἴἢ- 
Το] εη5 δεῖ Ἰαπέζαπι ἀδῖῖνο : ασαᾶτε νετ- 
θὰ Πέρσῃ ἀνδοὶ ταὶ! Γαΐρεξϊα [ὰπξ ; 
αυδησαδτη ΝΥ εἰήκε ᾿Ἰπ!ο] εητία πῇ ἐχου- 
(αι ἀτηὈϊσ αἰταῖθ, αυᾶτῃ οαία5. δοοσυ{ἃ- 
εἰν 5 ἱεο ει. 

νύκτωρ καὶ ϑορύβου ὄντος} ἴα συ πὶ 
Ῥοτίοηο να ϊραῖαπη ἰοτρεαγα ΠῚ ἱπερ- 
τ|ΠΠ| πᾶ πὶ γαλεστὸν νυκτὸς ἅτε καὶ ϑορύ- 

βου ὄντος σοτεοχὶ, ποὴ ἤἥπαδ ᾿ἰὈγΟΓ ΠῚ 
ἃυξτοτίαῖε. Ρατγ, Εἴοη. χαλεπὰ 
νύκτωρ, οὐλῆς νετῦϊς ἅτε καὶ 9. ὄντος 

ποιεῖν. ἘΒαάετῃ οὐγιτ δυϊάᾷς, ηἰῆ 

αυοὰ χαλεσὰ «ποιεῖν νύκτωρ ἰ5 Ὠᾶθεῖ. 
 Ἑαά. νεῖ. σε], χαλεσὸν ν. ποιεῖν ὅτε 

καὶ ὃ. ϑίερῃᾶπας ἅτε βάϊα!, Ματεῖας 
ἄλλως τε καὶ τηδ]αἱϊ, 

36. διωαγγελλομένους) δ] 485 σσαρα.- 
κελευομένους εἰ ᾧφανερουμένους, δήλους 
γενομένους ἱπιογρτείατατ, γεξι 5. ΚΝ εἰ- 
ἵκε : οὑπὶ ἰπίεγ {6 Ὦοσ ἀεηυποϊατεηῖ 
(48 ρὲ παράγγελμα), Δ]ἴει αἰτατὶ 
Ῥτοβοιοεπάσπι εξ ἀοοϊαπηᾶτει. 

ἐκήρυξε) [πτεϊϊῖρε ὁ κήρυξ. ϑεαθεξης 
φυσκενάσασθκι ΕΧ τδΙσῖης ϑιςρῇ. Ρα- 

τῇ, Ετοη. 

τ, Ετοη. δάζοιν:. Ψυϊσαίαπι, σσὰ- 
ρασπ. ἔδγγοτη, ἢ ὡς ἀπιόντας ἀἰάϊςατ 

ἘΠΕ τς ΟΥΤΟΊΣ. 1. ν 2. 
λυσιτελεῖν αὐτοῖς) ῬατΙ, Ετοη. λύειν 

αὐτοὺς Ἠαθεηῖ. Νοῖο δουτζὶ Ἰοςο 50- 
ῬΏΟΟΙ 5 ΕἸδέεγο νετία τοοο. λύε, γὰρ 
ἡμᾶς οὐδὲν οὐδ᾽ ἐπωφελεῖ" ΟΌΪ δυϊάᾶς 
ουπὶ ϑοῃοϊαα ᾿ηιεγργαίδίαγ λυσιτε- 

᾿ λεῖ ἡμῖν. (εὰ αἰτετ δεῖ ἀπαλλάσσει, 
ἐκλύσεται. Ἑυτιριάε5 εἰσὶ αὐϊαδ 
λύων σατπὰ ἀδιϊνο ρΡοίαϊς ῥῖὸ λυσιτε- 
λεῖν: δίἴαια ΟΠΊΏΪΠΟ ροοῖϊβ ν]άἀεταζγ 
Ῥεσυ ατὶς 6} ας. νεγὈὶ οἵ ποι! 5 αἰα 8. 
Ῥτγεβίεγεα οὔτε γὰρ τοη. 

37. στρατευμάσων)] ἴτὰ 5΄ΓΕρῃ. Ῥαᾶ- 
Απίρθα εταῖ στρατιωτῶν, 

ΒΕεΠ].6Πη5 προελθόντες ΡΥΟ να]ραῖο σροσ- 
ελϑόντες εχ ᾿ατί. ρτοθαηῖα ϑτθρῆδηο 
εἰ Μυτεῖο ἀδάϊε Ηυτοπὶηίοη, 

ὄρους, ὑφ᾽ ἣν) Βαϊάαβ (αὉ ν, ἀκρώνυξ 

Ὠδθει σοῦ ὄρους, ἀφ᾽ ἧς. Ῥατίί. ἐφ᾽ ἣν. 
88. Ἐπσεδὴ] Ῥατγιί. ἐπεὶ Ὠδθεῖ, εἴ εχ 

εοάεδτ δτισαϊαπῇ ὁ αηῖς ποτήξη ΟΠ6- 
τ ορ πὶ δάϊαπηῆς Ζεῦ πὸ. [1άεπὶ νπὶρν 
Τάτ προκαταλελωμμένην ἀαῖ, 
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τδό ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥΙ. 

τ δϑυύν ἀ ἐν 7 ͵ ἣν ΧΝ 

τῆς οὐρας᾽ καὶ κελεύει λαβόντα τοὺς πελτωστὼς σωρώ- 
͵ τ 3 Ἂ, ε ὡὡὰ »-» ν 

βογενέσθαι εἰς τὸ πρόσϑεν. ὋὉ δὲ Ξενοφῶν τοὺς μὲν 
Ν 5 ἐξῇ Ν ᾽ Ψ ν ὌΠ 

πελταστῶς οὐκ ἡγεν᾽ (ἐπιφωινόμενον γὼρ ἑώρω Τισσα- 
ξή Ἂν ᾿ “- 3 Ἢ 

Φέρνην, καὶ τὸ στρώτευμα τᾶν) αὐτὸς δὲ προσελάσας 
2 ΄ ὰ »“μ ς λ » 3 Ὅν 7 δεν . 

ἡρώτα' Τί καλεῖς ; Ὃ δὲ λέγει αὐτῷ" "Ἔξεστιν ὁρῶν 
, ὃν ς ὧν ς « Ἂ "» 

προκατείληπτωι γὼρ ἡμῖν ὁ ὑπερ τῆς καταβάσεως λό- 
Ν 3 9} »“ Ε ν᾽, 7 5 "- 

ᾧος, καὶ οὐκ ἔστι παρελθεῖν, εἰ μὴ τούτους ἀποκόψνο- 

40 μεν. 
«“ 3 ἂν δ Ὁ Ν" ὁ δὲ » ἊΝ 3 

ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ, ἔρημω κατωλιπεῖν τὼ ὄπισθεν, ἐπι- 
2 Ν λ, “ 3 “ 

Αλλῶ μήν ὡρῶ Ὑ, ἐῷη, 
7ὔ πλῷ Ν 3) ΕῚ “ ᾿ »“ 

βουλεύεσθαι, τὼς τις τοὺς ἄνδρας ὥπτελοῦ εκ τοῦ λόφου. 

Ὺ“ς 3 ἐΡΗ ἯἙἢἈ ε 

᾿Αλλὼ τί οὐκ ἡγες τους πελταστάς ; Ο δὲ λέγει, 

Φωινομένων τῶν πολεμίων. 

41 Ἔνταυϑα Ἐενοξων ὁρᾷ, τοῦ ἀλκή τὴν κανθῃ ὑπὲρ τοῦ 

ἑαυτῶν στρατεύματος οὖσων, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ε επὶ 

τὸν λόφον, ἔνϑα ἤσαν οἱ πολέμιοι" καὶ λέγει" Κράτι- 
εΥ 7 δι. δὰ ἀΨΦὰ ς ῃ δον δ 

στον, ὦ Χειρίσοῷε, ἡμῖν ἰεσϑωι ὡς τάχιστω ἐπὶ τὸ φυρον" 
2 “ 9 Ξ Ὁ ἃ »"»“, 

εν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν οἱ ὑπὲρ τῆς 
ς«ἢ » 9 3 3 7 “7 νὰν ΟΣ ͵7ὔ Β., δι 

ὁδοῦ. ᾿Αλλ᾽, εἰ βούλει, μένε ἔπι τῷ στρατεύματι" εγὼ 
ν᾽» ΄ Ἂ 5 Ν Ι Ξ᾿ δ δινςᾳἾἘἮ Ἄς υἱῶν 

δὲ εθέλω πορεύεσθαι" εἰ δὲ χρήζεις, πορεύου ἔπι τὸ ὁρος, 

39. τοροσελάσας) Ουτὰ Νεϊῆο, 
Ἡπυτϊοπὶπίοημο εἰ νν εῖηςῖο {οτριαταπι 
ποροελάσας ᾿ἰτοταπι οπχηϊι πὶ μοΙτἢδ- 
Ὀυ!. 

τοροκατείληπσαι) ϑἰτηρίεχ κασείλη- 
σται Ὠᾶθεὶ Ρατ. εἰ Ετοη. [εΐποερϑ 
ἀσποκόψωμεν Ουεὶῇ, παρακόψομεν 1 8- 
αἰ. κατακόψομεν Ἐτοη. 

ἀλλὰ--τεσελταστάς) [δος ἀείαπε ἴῃ 
Εἴοη. αὶ ἀείηοεμβ ἀδι ὁ δὲ αὐτῷ λέ- 
ψει, εἴ (εαμεπβ σῶν ἃηῖδ σπολεβοίων 
οτηϊτ. 

4ο. ἀπελᾷ ἐκ τοῦ λόφου] Ἐκ τηᾶτ- 
εἶπε διερῇ. εἰ ΨΊΠΟΙ, ἐκ δα αϊάϊ ; ἀσὸ᾿ 
«τοῦ λόφου εἷς ἴῃ Ετοη. ἐπελᾷ εἴ ἴῃ 
(αῆλὶ. 

41. ὑπὲρ στοῦ ἑαυτῶν] Ἀεξὶε οὰπὶ 
Ηυτοπιμίοπο ΚΝ εἰῆκε (ογίριατγαπη Ρὰ- 
τἰΐ. εὐ Ετοη. ἴπ Ἰοουπῃ ναυ]ραὰτὶ ἕαυ- 
τοῦ τεσερῖϊ, αυοα ρ]ᾶπε ἀεϊετγὶ νο]αϊξ 
Μυτεῖαβ, οὐτῇ ἃ ἰοζο δ]ϊεπαηὶ εἴξει. 
Χεπορῃοη εηὶπὶ ἃρπιεῃ ἘΧχιγο λυ τα 

ἀσοσεη8 ποηάαπὶ σοηίρεχογαῖ οο] ] Ἔτη, 
δὰ ηοπὶ ΡΓΙ ΠῚ. ΠῚ ἃρπιθη ρεγνεης- 
τίς. ἱἹπεριμῆτης νυ]ραῖαπη ἀείεπάϊε 
Ζευπα. ; 

ἔφοδον ἐστὶ πὸν λόφον] Ῥοϊνϑοπυβ Ἔ 

30; 3. Ἐξενοῷῶων, τῶν βαρβάρων προκου- 

ταλαβόντων σπενὸν πόσον, ἢ τὴν τυάρο- 
δὸν ἀναγκαῖον τοοιεῖσιθοι σοῖς Ἕλλησιν 

ἦν, συνιδὼν ἀπό πο ὄρους ἔφοδον ὄντα 

σὸν λόφον, ἐφ᾽ οὗ τὴν φυλακὴν εἶχον οἱ 

βάρβαροι, τυαραλαβὼν " Ἕλληνας, ὅσους 

ὑπελάμβανεν ἱκανοὺς εἶναι, σὴν τοσρείαν 
ἐσὶ σοῦτο ἐσοιεῖσο, κατὰ κεφαλῆς αὐπσῶν 

βουλόμενος γενίσϑαι. Οἱ μὲν βάρβαροι 

ποὺς πολεροίους ὑπεράνω γενορεένους ἰδόν- 
τες ἔφυγον, Ξξενοῷφῶν δὲ ἀσφαλῶς διῆγε 

τοὺς “Ἕλληνας. δὶ ἀρρᾶτγεῖ εχ ἢ. ]. 
(οὐἱθεπάμστη εξ ἔφοδον οὖσαν ἐπὶ τὸν 
λόφον. 

οἱ ὑπὲρ τῆς δδοῦ}] Ατιϊου]ατη οἱ ες 
Ῥατ, Ἑτοπ. εἰ τηλγρίης ὙἹ]οἱ, δὰ- 
Ἰπηχὶς Ζεαης. 

"-ᾳ-ονν.".»"........»-----«ι««΄ὦὦνὍὦῳ«ῳοὦ ὴρἕἔρο}ὺ0Ὺ} σρρρππ- 
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᾿Αλλὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὁ Χειρίσο- 42 
5 ς ἂν “ἢ 

Εἰπὼν ὃ Ξιενοζων, ὁτι 

2 ΝᾺ λ “ ᾽ “«Ψ 

ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. 

ᾧος, ὁπότερον βούλει, ἐλέσϑαι. 
νῆ ͵΄ ξ “Ὁ Γ' 7] “δ « 

γεωτερὸς ἔστιν, ὠιρείτῶι πορεύεσιϑ αἱ" κελεύει δὲ οἱ συμ- 
΄ “ἰὴ ᾿ “» 7 “ Ν εἰ ὖ δ ὡ΄ῷ, 

πέμψαι ὠπὸ τοῦ στόματος ἄνδρα" μωκρῶν γὰρ ἥν, πὸ 
ε ΄ . Ἢ 

Καὶ ὁ Χειρίσοφος συμπέμπει τοὺς 48 
3.5 τὸς »“» γ 7 3) ᾿ ἣν Ν ΄ 

ὠπὸ τοῦ στόματος πελταστάς" ἔλαβε δὲ τοὺς κατὰ μέ- 

Συνέπεσϑθωι δι ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ 

τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. 

“ 7 
σὸν του λαισίου. 

τοὺς εὐ βίῳ " Χειρίσοφος, 1 οὺς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπι- 

λέκτων ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ τλαισίου. ὦ 

᾿Ἔντεῦκνεν ἐπορεύοντο ὡς ἐδύνωντο τάχιστα. Οἱ δὲ 

ἐπὶ τοῦ λόφου πολέμιοι, ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν 
3. »πὰ δε κα νδΆ ἥν ν. Ν ᾽ Ἀν. « » 9 δύ τῆν, 

ἐπὶ τὸ ὥΆρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ τι αἰ εν ρθῇ οἱ ἐπὶ 
. 7 

τὸ συίρον. Καὶ ἐνταῦν α πολλὴ μὲν κραυγὴ ἥν τοῦ 45 

Ἑλληνικοῦ στρατεύματος, διακελευομένων τὸς ἑωυτῶν" 

πολλὴ δὲ κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην, τὸς ἑαυτῶν 
Ψὕ» ἈΞΡ ᾿»υ Ἁ 7 3 Ν, “Ἢ ε) 

διοωικελευομένων. Ξιενοῴων δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ ἱππου, 46 
Ψ "7 -“ ΕῚ Ἁ Ἃ 7 

τπσωρεκελεύετο᾽ "Ανδρες, νῦν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, νομίζετε 
« »“ »“" Ἂς ΄ς ω] Ν ᾿ »ο 

ἁμιλλᾶσθαι, γυν πρὸς τοὺς παϊδως καὶ τὰς γυνωικῶς, 
» 9 ͵ ᾿Α 9 δ Ἃ 

γυν ὀλίγον τσονήσαντες χρόνον, ἀμωχεὶ τὴν λοιπὴν πορευ- 

σόμεϑω. Σωτηρίδως δὲ ὁ Σικυώνιος εἶπεν Οὐκ εξ ἴσου, 47 

εν} ΒΑΔ, νεῖῖ, σαεῖε. μένω ἄδπί, 
4.2. ὁπότερον] Ῥατὶί. τσότερον---αἱρεῖς 

σϑαι. 
μακρὰν γὰρ ἦν] Ρατι, Ετοη. μα- 

κρὸν. απάς Η ατομὶπίοη τηδεθαῖ : 
μακρὴν ἄν γὼρ εἴη. Ὑυϊραίυπι Παῦεῖ 
ϑυϊάαβ ’ῃ σεόμα. 

οὐρᾶς) Μίατρο ϑιερῇ. ΡατΓ, Ἑτοη. 
εἰ δυϊήαβ τὰ Βαθεηϊ. Μαϊβαῖα τη οὐ- 
ραγίας ἱπερῖες ἀείεπάϊι Ζεαης, 4αεπὶ 
ἰςααϊτοτ ΜΜεῆκε. 

43. ὁ Χειρίσοφος) Ηφος ἀείαπτι ἴῃ ]1- 
Ὦτο Ετοηβηῇ, Ρατῖ. εἴ πηᾶτΡΙη 6 ϑιερῇ. 
Πίης {εο]αῇ, Ρτείετθα αὐτοὺς Ὠαϊεῖ 
Ῥατ, ! 

πριακοσίους  Μοτε τερατη ϑρατίδπο- 
Τατη, ἀς ηαυο Τῃυογά. ν. 12. τηο- 
Ὠεηῖς [τοΏετο. 

ἰσὶ τῷ] Ἑτοη, ᾿ἰθεῖ ἐν τῷ παρεῖ, 

45. Καὶ ἔνταῦϑα --- τοῖς ἑαυτῶν] ΗΟ 

αἴηαε Ὧά πολλὴ δὲ ἴῃ Εἴοη, |ἰῦτο εἐχ- 
οἰάδγαηϊξ. 

σοῖς ἑαυτῶν ---- διακελευομένων) Μᾳεῖς 
Επά, νεῖῖ. σας! . πελευομκένοις. 

46. ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα] ἴ τηδῖρο 
ϑίερῃ. Ρατγ, Εῖοη. ΨαΪϊρο εγαῖΐ εἰς. 
Ἐχ ΠῚ Ἔτὰ 11 ὈΥ]5. τι σα] τὴ στοὺς--- σὰς 
ἀείποερϑβ δά α!άϊ Ζεαπε. 

νῦν ὀλίγον-----χρόνον) Ῥατί, νῦν, Ἐϊοη. 
Χρόνον τοὶ. (ΕἸ ἢ, ἃ ρτπηα τηδημ 
σοιήσαναες: ὨαὈδί. 

Σικυώνιος] [τὰ ΑἸάϊπα, ϑιερῆ. συεῖϊς, 

ἃ [ἐσ ηἀᾳ τη, ἔτοη. τῃᾷγρο γιι}- 
Ἰοῖ, Σικύνιος ]αηϊ. (σ6}. Συκαιώνιος 

ΡῬατί, Βοσμτα ἤαης ἰδῖπε τγαηῆ 
Ἐτοπτηὰ5 ϑιγαίερ, ἱν, ό, 2. Σωτηρίο 
δης εἰ ἴῃ Εἴοπ, ᾿ἰρτος 
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τ6δὃ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟΊΟΥΕΙ. 

Ξ ἄν Σ ἬΝ ἃς Χ ὌΝ ϑχωΣ ΕΥ̓ βς  ωκ ἐς, ἐν δὲ 
ὦ Ἐενοζων, ἐσμέν συ μὲν γῶρ εῷ ἱπποὺ χη, ἐγῶ 9ὲ 

» 7 Ν ἘΣ Ἵν "δ νὰ Ψ ,, 
48 χωλεπῶς κώμνω τὴν ἀσπίδω Φερων. Καὶ ὃς, ὡκουσὰς 

» "ἢ » ἣν “Ὁ εὐ 3 ΩΣ 85..οἷς ᾽ 

ταῦτω, καταπηδήσως ἀπὸ τοῦ ἵππου, ὠϑέτωαι ωὐτὸν ἐκ 
ΗΝ 7 Ν 3 5 ὦ « » ΔΑ 7 

τῆς τάξεως, καὶ τὴν ἀσπίδω ἀφελόμενος, ὡς ἐδύνωτο τά- 
3 γ 3 ᾿ Χ Ν ͵ 9 Ἂς 

χίστω ἐπορεύετο. Ἐτύγχανε δὲ καὶ ϑώρωκα ἐχῶὼν τὸν 
ς Ζ -“ 2 ΄ Ἶ -“ Χ 5) ς ᾿, 

ἱππικὸν στε ἐπιέζετο. Καὶ τοις μὲν ἔμπροσϑεν υπω- 
Ψ -“, Ν᾿ δὰ ΄ ἀξ ς 

γειν παρεκελεύετο, τοῖς δὲ ὄπισθεν, τὐαριένωι, μόγις ἐπο- 
΄ ε "ἢ δὲ » ΄ 7 

40 μένοις. Οἱ δὶ ἄλλοι στρατιωτῶι ταίουσι καὶ βαλ- 
-“ ἷ 9) βι ὑῶν, 

λουσι καὶ λοιδοροῦσι τον Σωτηρίδων, εστε ἡναγκῶώσαν λω- 
7 ΝΥ 5 ͵ὕ ε ῶψι: Ν “ ἃ 

βόντα τὴν ἀσπίδω τορεύεσϑ αι. Ο δὲ ἀναβὰς, ἕως μὲν 
7, νι -“ « 3 5 ᾿ ζ».- (ἢ 

βάσιμω ἤν, ἐπὶ τοῦ ἵππου ἡγεν᾽ ἐπεὶ δὲ ἄβατω ἥν, κατα- 
Ν Ν “ 3} μ" ᾽ 3 

λιπὼν τὸν ἵππον, ἔσπευδε πεζῇ. Καὶ φϑάνουσιν ἐπὶ 
ἌΣ Ὁ» 7 -- ὔ, 

τω οζβω γέενομνξενοι τους πολεμίους. 

ΘΆΑΡΥ. 

ΕΝΘΑ δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον, ἣ 

ἕκωστος ἐδύνατο" οἱ δι’ “Ἕλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. Οἱ δὲ 

ἀμφὶ Τισσαφέρνην καὶ ᾿Αριαΐίον ὠποτραπόμενοι ἄλλην 

ὁδὸν ὥχοντο" οἱ δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον, καταβάντες εἰς τὸ 

σπεδῖον, ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν κώμη μεστῆ πολλῶν ἀγώ- 

ϑῶν. Ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶμωι πολλαὶ, πλήρεις 
ΔΝ Σ ᾽ Θῶν 2 Εν ζρχά δ Ἂ ἊΝ Τῇ , 

πολλῶν ἀγαθῶν, ἐν τούτῳ τῳ πεδίω, παρὼ τὸν Τίγρητω 

48. ὠϑεῖται αὐπὸν)] Ν᾽ αἱδαίατη ὠϑεῖ- 49. καὶ βάλλουσι Εάά. γεῖῖ, (σαεϊ, 
τὸ ἴῃ α]υΐτηοα! πδτγγαϊίοηθ ἰδηραεῖ. εἴ Απιαΐίφὶ νοσῆο ἤθος οπγττὰπί, 86ε- 
Ἰριταγ (οτρίατγαπη Ῥατγῖί, τεοερὶ ῥτο- 
Ῥαηῖε Ροτγίομο. 

σάχισσα) Ματῖρο ϑῖερῃ. Ῥαγ, Ε- 
ἴοη. ἔχων δΔἀάἀαηΐϊ, 40 σαγαηγ5 [άς!]ς 
ροῖ ἀφελόμενος. 

σὸν ἱππικὸν) Τιοσυτη ΡΒ] υἴδτοῃϊ ἰπ 
ῬῃΙΠορΡοσπιεης ο. 6. ροίαϊς ΠΗ Ὸτοἢη- 
ἴοῃ: πεζὸς ἐν ἱππικῷ ϑώρακι καὶ σκευῇ 
βαρυτέρᾳ χαλεπῶς καὶ ταλαιπώρως 

ἁμιλλώμενος. 
ἐσιέξεσο} Ῥατγ. Ετοη, σιέζοισο, ἀ6- 

ἰποερβ ὑσάγων--- μόλις ΠΕ πί. 

αυξη8 ἔστε ὑτὸ ἕως ἀεάϊτ Ῥατί, 
ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν] Ηοο οτάϊπε οο]- 

Ἰοσᾶνὶ νεῖῦα οὰυπὶ Ετοη, εἰ Ρδτγῖ, 
γυϊξο δηϊπὶ εταΐῖ : ἐπὶ σοῦ ἵππου, ἕως 
μὲν β. ἦν, ἦγεν. : 

1. ἀποτραπόμενοι) [τὰ σὰπιὶ Οὐεϊξ, 
τῆᾶτρο ΨΊ]οΙ, ργο ἀσοσρεσόβμεενοι. 

εἰς σὸ τσεδίον] Ἐτοη. Ὦξοο οπηϊῆϊ, αἱ 
Ῥατ. [14 εη5 μεσσῇ, εἰ τυολλαὶ Ἑἀά, 
νεῖ, οὰπὶ Ουο]ῇ, Πίγρητα Παρεὶ Οἃ- 
ἢ]. 
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᾿ ΑΣ 3 7 ᾽ ͵ ε 

Ἡνίκω δὲ ἡν δείλη, ἐξαπίνης ἐπ φωίνοντοι οἱ 2 
ὦ ᾽ -“" 7 »" ε ν ἐς 7 

πολέμιοι ἐν τῶ πεδίω, καὶ τῶν Ἑλλήνων κατέκοψ,άν 
“ ᾽ ΄ Ε »-Ὁ᾿ 7 4 ἐ ͵΄ 

τινῶς τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πεδίω καϑ' ὡρπωγήν" 
Ν ᾿ β Ε 

καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων, διωβιβαζόμενωι εἰς 
. ΄ “" »" 7 

τὸ περῶν του ποτώμου, κατεληφϑησαν. Ἔνταυϑαω Τισ- 5, 
΄ ᾿ ΄- .» ͵΄ » ͵7 - Υ̓ 

σαφέρνης καὶ οἱ σὺν αὐτω καίειν ἐπεχείρησαν τὼς κώ- 

μας. Καὶ τῶν Ἑλλήνων μάλα ἠϑύμησάν τίνες, ἐννοού- 
Ἂ, ὃς ΕΙ 7 Ε Χ 2 93) ἃ 7΄ 

μένοι, μή τῷ ἐπιτήδειω, εἰ καύσειεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν 
Χ “ Σ “, ͵7΄ 

λωμβάνοιεν. Ὁ δὲ Ξενοφῶν, ἐπεὶ κατέβη τωρελαύνων 4 
Ἂ 7 δ. δ: 5 ἴς, Ξ 7 " ΄ ᾽ .- 

τῶς τάξεις, ἡνίκω οἱ ὠμῷι Χειρίσοζον ὠστηντήσαν εκ τῆς 
͵ 3} ε ἴων ἘΠ ΣΖ .“ ς χψ, 

βοηϑείας, ἐλεγεν" Ὅρατε, ω ἄνδρες ΕἙλληνες, υζιεν- κα 
᾿Ν ϑᾺ ΕΣ ς » “" τὰ Ν ε; 2 Ἂν 

τῶς, τήν χώρων δὴ ἡμετερῶν εἰνωι" ὦ Ὑαρ, ὁτε ἐσπῖεν-- 
͵ “ “ Ἂς ὖ »“, 

δόντο, διεπράττοντο, μὴ κάειν τὴν βασιλέως χώρων, γὺν 
͵] ε 3 , ΣΌΝ ΤΟ, 7 

αὐτοὶ κώουσιν ὡς ὠλλοτρίαν. Αλλῶ εῶν που καταλί- 
γἯ,ἀὶ 

2. κασελήφϑϑησαν) ΒυϊϊτηθηηῈ5 κα- 
τελείφϑησαν τηδ] εθαῖ Γοτὶ ρτατη. 

3. καύσειεν] ΕΒαά. νεῖῖ. σὰατῃ ΟΕ]. 
καύσοιεν, Ῥατι. Ετοη. καίοιεν, Δ  εἴκα 
καύσειαν ΠΟΥ. 

4. [Καὶ οἱ μὲν----ἰκ σῆς βοηϑείας] ὃ 
δὲ] ψεῖθα (δο]αἵα Ζεαπε ἰρατία Πᾶ- 
Ὀαϊ: εἴ ἀποβ αἱὰ5 ἀαπηηανῖτ. Ατηᾶ- 
ἴφθ νοῦ ἡνίκα ἀπὸ τῆς β. ἀσ. οἱ 

Ἕλληνες ἴῃ νετποης οὔϊῆι. Μαυτε- 
ἴὰ5 ἸοσαΠ ἴα σοττγὶσὶ νο]αϊς : λαμβά- 
νοιεν, Ὃ δὲ Ξενοφῶν, ἐπεὶ κατέβη, 
παρελαύνων ἐσὶ τὰς σάξεις, ἡνίκα οἱ 

ἀμφὶ Χειρίσοφον ἐπὶ βοηϑείᾳ ἀπήντησαν, 
ἔλεγεν. ψεῖραπὶ ἀπήντησαν ΡΓΟ ἀσπήε- 
σὰν εἴ ἴῃ πιδιρίηθ ϑίερῃ, Ρατγ, Ε- 
ἴοη. Βεξϊε νετοὸ πιοῃεὶ ἐχβοηϑείας 
της] οηθῖ πο δηϊεορείπῆε, {πὰ ἀε- 
Ὀυϊε πίε (εξ. 3. ροηὶ. ϑοῖδι τᾶ- 
τε Χεπορῆοη Ἰηϊεγά πῇ Ὀταν τα !5 
Πυάϊοίας5 ΟὈϊτοΥ Πρηϊβοᾶγα, αὰε αἰ- 
[ἀγιϊὰ5 ὀχρ]οαῖα ἐχρεέζαρας. ΙριτῸΓ 
Μυτγαίὶ τὶ γαῖο τηᾶχὶ πα ΟΠ ΠΪ .ΠῚ 
ῬΓΟΌΔΌἢ15 νἱάδταγ, Ῥτίπηβ ΘηΪΠῚ 
ΟΠοτ ΟΡ 8. οὰπὶ [18 ἰπ σα ΡΌΓΩ 
ἀείοεηάεται εἰ κώμας οσοπρανεταῖ : 
τοὶ αὶ οὐπὶ Χεπορῃοηῖς ποηάμπι 
ἀείοφπάεδγδης. [ραν ἐπεὶ κατέβη εἢ 
ἀς Χεηορῃοηῖς ἐχ οὐ 5 ἀοίοεη- 
ἀεηῖς. [ηϊετίηι νοῖοὸ αϊρεγίοβ 8] 1- 

αυοΐ πΠΏ]Π|{Ὲ5 ΟΠεγ ΟΡ ἴπ ΟπΠΊρΟ 
Ῥετγίφ Γαθιῖο ἀρραγεηῖεβ οΟὈσταησανε- 
ταηΐ, φαϊθαβ. ΔΈ ΧΙ] Τσουττγ ΟΠετὶ- 
Τορῃαβ. Πῖο τὶ Χεπορῃοηῖ! ἀείοεη- 
ἄξητὶ οσσαττιῖ, ἘΒεέϊε ᾿ριτατ (Πεγίο- 
ῬΠὰ5 αϊοιίαγ ἀπαντῆσοι ἐκ τῆς βοη- 
ϑείας. Νόοη εἴ ᾿εϊταγ ορὰβ οαπὶ Μα- 
τεῖο ἐσὶ βοηϑείῳ [οτθεγε. 8εὰ Ἕλλη- 
νες Ἰοσα πῇ Πῖσ πο Ππαῦεηΐ; ἀε ρατίς 
ΕηΪπὶ Ἔχεγοϊζαβ ἰἘγπ]ο εἴ, ασυᾶτη ἀὰ- 
οεραῖ ΟΠπεη!ορῆυβ. ἰβἰϊαγ ποη ἀὰ- 
Ὀϊανὶ νυϊφαίατῃη ἰοοὶ ἰ(οτγὶρίαταπα 
Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφόν ἀπήεσαν ἐκ 
τῆς βοηθείας" ὁ δὲ Ἐξενοῴῶν, ἐπεὶ κατέ- 
βη τοαρελαύνων ἐπὶ τὰς τάξεις, ἡνίκα 
ἀπὸ τῆς βοηϑείας ἀπήεσωαν οἱ Ἕλληνες, 

ἔλεγεν τηυίατο. [ἢ ροῆβτγεγηΐϊβ ἡνίκα 
ἀπὴ τῆς βοηϑείας εταῖ δηῖε Ζευηϊαπι, 

αἱ εχ τηᾶγρῖπα ϑίερἢ. εἰ ΨΠΠοΙ. ἐκ 
σῆς ἀδάϊτ. βαϑείας εἴ ἴῃ Ῥατγι, ἐσὶ 

Δηῖα σὰς τάξεις οτηϊῆ οὰπὶ Ρατίΐ, εἴ 
Ετοῃ. 

5. ὑφιέντας)] ΑἸά, ὑφιέντες, Ῥατ. 
ὑφιίντα. 

καειν} ῬατίΓ, βαίνειν. Ἰ)είποερς ἰάετα 

εἱ Ετοη. καίουσιν, εἴ ἢς ἴῃ ἔξαπ. 
ἀλλὰ ἐάν] Εαά. νεῖῖ. σε], οπηΐῖ- 

τη ἀλλά, Ἰ)εϊποερβ Ρατ, κατα- 
λείπωσι ὨδΌεϊ ; ροΐξεα ἐπε, ρτὸ ἐνταῦς- 
9 Εταη. 
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πωσί γε αὑτοὶς τὼ ἐπιτήδειω, ὄψονται καὶ ἡμᾶς ἐνταῦ 

δπορευομένους. ᾿Αλλ ὦ Χειρίσοῷε, ἔφη, δοκεῖ μοι βοη- 

ϑεῖν ἐπὶ τοὺς κῴοντας, ὡς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. Ὁ δὲ 

Χειρίσοφος εἶπεν. Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ" ἀλλὼ καὶ ἡμεῖς, 
9, ͵ Ν “ “Ἢ ἤ 

εῷη, κώωμεν, Κῶι οὕτω ϑᾶττον χαυσοντῶί. 

7 
δ᾽. ὦ Ἂς Ν ς » ς λ [4 

Ἐπεὶ δι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἀπῆλθον, οἱ μὲν ἄλλοι περὶ 
, ἧς. ν᾿ ν Ἢ [ω] 

τὼ ἐπιτήδεια ἤσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ συνηλϑον. 

Καὶ ἐνταῦθ πολλὴ ἀπορία ἥν. Ἔνϑθϑεν μὲν γὰρ ὅρη ἤν 
ς ΣΥῷ ὦν Ε ς "»" « 

ὑπέρύψηλω, ἔνϑεν δὲ ὁ ποτωμὸὺς τοσοῦτος τὸ βώϑος, ὡς 
Ὰ λ 7, ε ΄ ΄ -»- Ἶ, 

μῆδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρωμένοις τοῦ βώϑους. 
δ΄ 5, τ 3 ε τ 

8. Απορουμένοις δὲ αὐτοῖς προσελθών ΓΕ ἀνὴρ Ρόδιος, εἷ- 

πεν Ἐγὼ ϑέλω ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσωι κατὼ 

τετρωκισχιλίους ὁπλίτας, ἥν μοι, ὧν δέομιωι, ὑπηρετή- 
Ν 7 ᾿ς ΉΡ Ἄ 9 ͵7 Ν᾽ 

οσήτε, κωὶ τώλαωντον μισϑὸν πορισήτε. Ἐρωτωμενος δὲ, 

ὅτου δεήσοιτο᾽ ᾿Ασκῶν, ἔφη, δισχιλίων δεήσομοι" πολλὼ 
δὲ εν» -“- Ζ Ν 5 ᾿᾿ “ ᾿ς 59 
ε ὁρῶ ταῦτω πρόβατω, καὶ αἴγας, καὶ βοῦς, καὶ ὄνους, 

ἃ ἀποδωρέντω καὶ φυσηϑέντω ῥωδίως ἂν παρέχοι τὴν 

10 διάβασιν. Δεήσομωι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν, οἷς χρήσιϑε 
ε ; Ν 3 Ν 

περὶ τὼ ὑποζγιω. Τούτοις δ᾽, ἔφη, ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς 
Ν 9 2 ε ͵ χά ΕῚ Ν 7] Ε ͵ 

προς φλλήλους, ορμίσως ἐκώστον ἀσκὸν λίθους ὠρτήσας, 

“, σκηνὰς} Δίηυσϊ (εηΐοτῖα σοπλθυ- 
ἴα πᾶττγαᾶν! 111,3. 1. ᾿σιταγ οσαπὶ Ζευ- 
ηἶο εῖκε ᾿τμτεγργείατατ ΓὰὉ τεξὶα 
Υἱοὶ {ε τεσερεαηῖ. 1ἀεπὶ 810], 4» 

32. κατασκηνῆσαι αἰχὶϊ, ΟΝ δἀάϊτατ οὗ 
πρῶτον εἶδον κώμην. 

σαρατηγοὶ δὲ] Δ εἰκε τεξὶς οἱ δὲ 
στρατηγοὶ, αὶ {εἕϊ. 14. (οτἱθεπά πα 
ςεηίαϊτ. 

συνῆλϑον) Ῥατ, Εἴοῃ. ἐνῆσαν, τηῖτα 
νατϊείδίε ! ᾿ 

ἔνϑεν μὲν] ἘΔά4. νεῖ. Θαεῖϊξ, ἐνσεῦ- 
ὅ3εν Βαῦθηῖ. Ατσισα]απὶ ὁ Δηῖα πότώ- 
μὸς εχ Εἴοη. δα άϊάϊε Ζοαηε. ΤΙ ρτὶς 
1πι6]]ΠΠρίτατ. 

8. Ἐγὼ ϑέλω ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες] Ταητὶ- 
τὰ ὦ ἄνδρες οτηϊῆϊ : Εἴοῃ. δεῖ ϑέλω, 
ὦ ἄνδρες, ἡμᾶς. Μαῖρο ΨΠΠ]ΠοΙ, διὰ ὦ 
ἄνδρες βιβάκχαι. . 

ἥν μοι] Ῥατ. ἄν ἐμοὶ ὧν δέωμαι. ἀε- 

ἴηᾶς Εἴοη. μεσϑόν μοι δώσητε. 
9. δεήσοιτο) 1 ιθεῦ Βτοάδὶ εἰ Εἴοδ. 

δέοιτο ἀαπῖ. , 
ταῦτα] Ῥατὶί. οταϊτἴς, ἴῃ ἐνταῦϑα 

τηὰῖα αι Ματγεῖαβ, ϑεηθεδηβ καὶ δηΐς 
αἶγας οταϊτῖς Ταπὲ, εἴ Ο πε]. 

βόας] Ῥατί. βοῦς. εἰ πο εἴ τηΐτγα νἱ. 
4; 12. “ΜΘ ον. 17 2. 2. ΠΟΙ ΘΙ: 1. 
4» 29. εἴ ΑἸ10᾽1. ΙΤρίταΐ τεοερὶ. 

10. οἷς] Εχ ᾳαπτίηξε ὡς Οαβα!ο ὧν 
εβξοῖς. Ἰείημοερβ χρῆσϑαι ἀνάγκη 
Ετοη. θεῖ. 

δ᾽ ἔφη] Θείαητς ἴῃ Ῥατί, ἀεἰπάε ζεῦς- 
ξαι Ὠαδεπι Εἀά. νεῖῖ. σε]. 

δρμίσα:} Μυϊπαίαπι ἁρμόσας εχ ῬΑ- 
τἰΓ. Ἰῦτο οοτγεχὶ. ϑεὰ ρτϑίεγεα ναϊ- 
διατὶ ἀπ πέλῖο νεγθοταπῃ : ζεύξας πόὺς 
ὠσκοὺφᾳ πρὸς ἀλλήλου; ἁρμόσας ἕκαστεν 
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καὶ ἀφεὶς ὥσπερ ἀγκύρας, εἰς τὸ ὕδωρ δὲ ἀγαγὼν, καὶ 

ἀμφοτέρωθεν δήσας, ἐπιβωλῶ ὕλην, καὶ γῆν ἐπιφορήσω. 

Ὅτι μὲν οὖν οὐ καταδύσεσϑε, οὐτίκω μώλω εἴσεσθε" διι 

γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας ζει τοῦ μὴ κατωδῦνωι" ὥστε δὲ 
μὴ ὀλισϑάνειν, ἡ ὕλη καὶ ἡ γ ἢ σχήσει. 

᾿Ακούσωσι ταῦτω τοῖς ἜΑΕΕ τὸ μὲν ἐνθύμημα 12 

ΧΑΝ ἐδόκει εἶνωι, τὸ δὲ ἔργον ἀδύνωτον" ἤσαν γὰρ οἱ 

κωλύσοντες πέραν τσολλοὶ ἱππεὶς. οἱ εὐθὺς τοῖς πρώτοις 

οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων ττοιὲν. Ἐνταῦθα τὴν μὲν 18 

ὑστεραίαν ἐπανεχώρουν, εἰς τοὔμπαλιν ἥ τυρὸς Βωρβου- 

λῶνω, εἰς τὰς ὀκαύστους κώμας, κατωκαύσαντες ἔνθεν 
ἐζήεσαν" ὥστε οἱ πολέμιοι οὐ τυροσήλαυνον, ὠλλὰ εϑεώῶν- 

το, καὶ ὅμοιοι ἦσαν ϑαυμάζοντες, ὅποι τοτὲ τρέψνονται οἱ 

Ἕλληνες, καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. Ἐνταῦθ οἱ μὲν ἄλλοι τά 

στρατιῶται ἀμφὶ τὼ ἐπιτήδειω ἤσαν" οἱ δὲ στρωτηγοὶ 

καὶ οἱ λοχαγοὶ πάλιν συνήλϑον, καὶ συνωγωγόντες τοὺς 

ἀσκὸν, τασϊαηάα ἔαϊῖ. [τὰ επὶτὶ ἰῃ-ὀ πἰ5 νψευίαᾳ 1491. χαρίεν εἀϊάϊε Βταποῖ. 
ἐρῖε τορεζεγεῖαγ, ασυοά ἀϊξεα π) ἔαετγαῖ. 
ἁρμόζειν επῖτα ἢ. 1. ἰάεπι ἢρηϊβοατγεῖ 
αυοά ζευγνῦνωι. Ῥτδοῖεγθα [Ὁ] θοᾶ τη 
ΟΥΑΙ ΟΕ πσρὸς ἀλλήλους ἕκαστον 

ἀσκὸν ταϊτοῦ το]εγαῆε νῖτος ἀοέϊοξβ. 
ΒΟ σεῦ Ἰαηρεηήα {πὶ ὁρμύσας ἕκα- 
στον ἀσκὸν λίϑους ἀρτήσας, ἰαῤίάϊδμς 
ἀῤῥορ» βηρμίος γος βνηηαόο. 

δὲ ἀγαγὼν) Ῥατῖ. διαγαγὼν ὨΔθεῖ. 
11. αὐτίκα μάλα) Εϊοῃ. ἐντεῦθεν 

Παῦεῖ. Ὀείΐποερβ σᾶς γὰρ ἀσκὸς τηδῖ- 
ξο ϑιῖερῇ. Ραγι, Ετοη. αθεηῖ. 

ὀλισϑάνειν] Ψαυϊραίατη ὀλισθϑανεῖν 
οὐπὶ Ῥοτίοηο οοτῖεχὶ. ὀλσϑῶναι ἨδΌεῖ 
Ῥατγ. οατὴ Εϊοη. 

[6λ᾿σϑϑώνειν] Εοττηατα νεγὺϊ Πυ]ὺ5 
ἤγεπυς ὩΌΡΕΓ νἱπάϊοανις Πἰττεγαι}1- 
τηῦβ Βαμὲ ἴὰ Ἐριοϊα Οττῖοα Ρ. 2οό. 
Ἐκχ Ἐριγοία.] 

12. χαρίεν] ἴῃ ΟΥγτορ. ἱ. 4» 13. 
ΟἸΠΕ5 ἰἰὈτὶ Τοτὶρτὶ εἰ ἀπτε Ἡυτοῆίη- 
Τοηατη δἀϊὶ ἀαθᾶπι χάριεν, φαοά ρῥτο- 
Ὀδης ἂὲ Ατιίσαπι Οτατηγηδιὶοὶ, ἤετγο- 
ἀΐδηυ5 Ετγτηοϊορι οἱ Μ. δυίαδς δά Ἰο- 
οατῃ Ατἱἤορῃ. ΡΊυτὶ νεηὰ 145. εἴ 
Βυβαιῃίας. 1ἢ ΑΙ βΟρΡΏ, εἰίαπιὶ Βδ- 

Βεης ἀς ἢδο τὰ πιοπαῖς δή ἢ. 1. Ηυτϊ- 
οὨϊηίοῦ. 

ἐπέσρεστον σούτων] Ετοη. τοιοῦτον ἐπτ- 
σρεπὸν ὨδΌεῖ. 

13. νὐονμο Ρατὶΐ, ὑσανεχώ- 
ρθουν ἀδῖ. 

ποὔμπαλιν ἢ τορὸς Βαβυλῶνα] ΝΆ 
σοηίγαγια εἴ ἀϊνετία ΔὉ δᾶ, αυ8. ἀὰςς- 
Ὀᾶς νετ[5 ΒανγὶοπεπΠι. 

ἐξήεσαν] Εἴοη. ἀπήεσαν Ὠὰθεῖ. Ὦς- 
ἴποερβ Βάά. νεῖῖ. (σε! ἢ, τσροήλαυνον, 

ὅμοιοι ἦσαν ϑαυμάζοντες) Ματῖρο 
ϑί6Ρἢ. Ῥατγιί, Ετοη. ϑαυμάζειν. ϑ8ι1εὲ- 
Ρῇδηυ5β ϑαυμάζουσιν, Ματεῖὰ5 ὁμοῦ 
ἤσαν ϑαυμάξοντες οοττρεῦαῖ : ῬοΓίῸΠ 
οἷοι ἦσαν ϑαυμάζειν, Νοῖετ ἰἀπτεη ἴῃ 
ΗΙἤοτ. τ. νἱὶ. 3, 5. ἐοίκατε συραννέσι 
μᾶλλον ἢ πολιτείαις ἡδόμενοι. Τιοηρὰς 
Ραῆογ. Ρ. 49. εἀ. ΨηΠ]ΠοΙ. ἐώκεσαν 
ἐλεοῦσα;. τὸν Δέάφνιν, Ηφοο οἸϊπΊ δά 
ΗΠ ]εηῖοα σοτηρᾶγανεγᾶτη, ΠΌΠΟ ΟυπΠὶ 
ῬΡοτγίοπο {επεῖο. 

14. καὶ οἱ λοχαγοὶ] Οπιῆς ἤφς 
Εἴοη. Βεΐῃοερ5 σατῃ Ῥατγιΐ. εἰ πΊᾶτ- 
Βῖπε ϑῖΈΡἢ. ἀαϊ ἑαλ τ κότας ΡΙῸ αἰχμω- 
λώτους. 
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9 ΕΩ Ν 7 »“, ζ ͵ 

αἰχμωλώτους, ἡλεγχον τήν κυκλῳ ασαν χωρῶν, τιξ 
ς ἐν) Ὑ « ᾽ 9] .“ ἃ Ν ἣς 7 

15 ἑκάστη εἴη. Οἱ δ᾽ ἔλεγον, ὅτι τὼ μὲν πρὸς μεσημβρίαν 
"-"- » »"»" » 7 αὶ Ὑὐ -“ « 

τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, δι ἥσπερ ἥκοιεν᾽ 
Ἄ ἣν ν 3 -» Ε 7 ΄ 3} 

δὲ τρὸς ἑω, ἐπὶ Σουσώ τε καὶ Ἐκβάτανα φέροι, ἔνθα 
7 ᾽ ΄ Ρ' ς Ἁ Ξ 

Θερίζειν καὶ εαρίζξειν λέγεται βασιλεύς" ἡ δὲ διαβάντι 
Ν ς Ἂν. . Ν Φ,.. ἃς 7, ὅν Ὁ ͵7 “ἢ Ξ 

τὸν ποτωμον πρὸς ἐσπερῶν, ἐπὶ Λυδίαν καὶ Ἰωνίαν Φεροι 
« ἈΝ ΄,] »"-:»᾿ -᾽. ὦ 3, ΄ ς ΕῚ 

ἡ δὲ διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς ὥρκτον τετρωμένη ὅτι εἰς 
᾿ 3 ΨΉΝΣ, 9). 2 τὰς 16 Καρδούχους ἄγοι. Τούτους δ᾽ ἔφασαν οἰκέϊν ἀνὼ τὰ 

οὐλὰς ᾿ Ἂς ᾿ κ 2 ᾽ » ,7 
ὁρή, καὶ πολεμικοὺς εἰνωι, καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν" 
3 Ἂς 9 »" ᾽ δος ὐννς ᾿ Ν Ἂς 
ἀλλὼ καὶ εἐμβαλέιν τσοτε εἰς αὐτοὺς βασιλικήν στρατιὰν, 
δωδ φ' ᾿ 7 Χ ΕῚ ν » Ὁ" ἧς Ν 

ὠδεκὼ μυριάδας" τούτων δὲ οὐδένα ἀπονοστήσαι διῶ τὴν 
ε ΄Ί ζ Ν᾿, 5 Ἂν 

δυσχωρίαν" ὁπότε μέντοι πρὸς τὸν σατρώπην τὸν ἐν τῷ 
᾿ 7 ᾽ » Ἂς ᾽ ᾿ 

πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ ἐπιμίγνυσθωι σφῶν τε πρὸς ἐκεί- 

γους, καὶ ἐκείνων πρὸς αὐτούς. 
7ὔ Χ » ε 3 7, 

170 ᾿Ακούσαντες δὲ ταῦτα, οἱ στρωτήγοὶ, ἐκάϑισαν χωρὶς 
Ἂ ἢ ν᾿» ν᾿ ᾽ » » Ν Ὁ ’ὕ 

τοὺς ἐκαστωχόσε ζάσκοντως εἰδένωι, οὐδὲν δῆλον παοιή-- 
.«“ 7 ᾽ 3 Χ -Ὁ 

σώντες, ὅποι πορεύεσθαι ἔμελλον. Εδόκει δὲ τοῖς στρω- 
ἐ »“- ΕῚ »“ ,Ὅ»Ὰ Ν »" ἜΣ. Ε 7 

τήγοις ἀνωγκαιον εἰνω!, διὼ τῶν ὀρέων εἰς Καρδούχους 
» 7 7 Ἂς 3) ᾽ ΕἸ 

ἐμβάλλειν" τούτους γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς ᾿Αρμε- 
7 Ψῃ τὰ 3 ͵7 Ξ ιὰκ Ν νι ᾽ 

γίων ἥξειν, ἧς Ορόντως ἤρχξ, πολλήης καὶ εὐθαίϊμονος. 
5 »“" . 9 ᾿ ε ἷἸ Φ 

Ἐντεῦθεν δὲ εὔπορον ἔφωσαν εἶνωι, ὅποι τις ἐθέλει πο- 

ἤλεγχον) ϑυϊάας {Ὁ ἢ. ν. ἀνέκρινον 
Ἰητεγργείδζυτσ. 

15. τῆς ἐπὶ] [Ππτε]ΠΠρῈ ὁδοῦ, αἴ 'ῃ {ε- 
αυξητὶ ἡ δὲ πρὸς ἕω. 

φέροι] Ἑὰά. νεῖῖ. φέρειεν, Ουεἰξ, φέ- 
ῥφιεν, Ῥατὶῖ. φέρει. Ψεῖθᾶ ἔνϑϑα ---Φέροι 
ἴῃ Εἴοη. ἐχοιάεγαηῖ. 

Θερίζειν] ΟΕ, Ογτορ. νἱϊ. 6, 22. 
τό. ἐμβαλεῖν] Ἑάά. νεῖϊ. Οσαε!ῇ, ἐμ- 

βάλλειν. (είεγα πη νετῦᾶ ἄγοι----ὦὠ κούειν 
ἀς Οατάμοῃ!5 πίη Ἔχοεγρῆϊ ϑιθρδα- 
πὰ ΒΥΖ. ἴῃ ν. Καρδοῦχοι, 

ὁπότε μέντοι) ΑἸάϊπα μέντ,. 8ε- 
υεηϑ τὸν ἐν τῷ πεδίῳ Βτοάξδιβ ἴῃ τῶν 
τηυίαθαῖ, αυοὰ {εαμεπίίᾳ σφῶν εἰ 
ἐκείνων ἰμᾳδάστε νἱἀεθαπίατ. ϑεὰ Ρετίὰᾷ 

Ἰοαυϊζαγ, αὶ ἴᾳος ἴῃ σατηρο {ὰὉ {8- 
ἴγαρα ἀδρεηῖες σῷᾶς, τηοηΐδποβ (αγ- 
ἀποῇοβ ἐκείνους ἀἰοὶξ. 

ἐσιμίγνυσθαι)] Μᾶτρο ϑίερῃ. Ῥατί. 
Ετοη. ἐσιμιγνύνωαι ὨΔΌςΩϊ : τηαῖα. ΟἵὨ 
ΤὨμυογά. ἵν. 118. Βεϊποερϑβ Ρατγ, ἐφ᾽ 
ᾧ τε πρὸς ἐκείνους καὶ ἐκεῖνον πρὸς ἑαυ- 
σούς, (ορυ]δπὶ καὶ ἀηῖα νεγθι τῇ ἐσι- 
μίγνυσθαι ἀεϊοτιὶ νο] αἷς Ματειαϑ, 

17. ᾿Ακούσαντες δὲ] Οπι απ Πὶς δὲ 
ΡΟΗ͂ οὐδὲν τεροπῖς Ετοη, ᾿ἰἰθετ. Ὀεΐη- 
σερ5 ὅπη Ὠαῦεῖ συεϊῇ, Ροῆεδ ἐμβα- 
λεῖν Ῥατι, 

διελθόντας] Νυϊραίυπι διελϑόντες ΕΣ 
Ῥατι, οοτγοχὶς Ζευπε : Ἰάεπὶ ἴατηθῃ 
Ἰι0ογ Πατὶ πὶ νἱτοία τι ἄστορον ΠαΌςϊ, 
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3 Ν , 7 « ε 7 Ν 

ἔσι τούτοις εθύσωντο, Ὅπως, ὁπήνίκω καὶ 18 

δοκοίη τῆς ὥρας, τὴν πορείων τοιόιντο᾽ (τὴν γὰρ ὑπερβο- 

λὴν τῶν ὀρέων ἐδεδορκεσων, μὴ τπροκατωληφϑ εἴη) καὶ 
7 ᾽ Ν 7 ΄ ᾿ 

τπαρηγγείλαν, ἐπειδὴ δειπνήσειαν, συνεσκευωσμεένους τῦὰν- 
5 »»: - Ο,.»"" 57) 

τῶς ἀνωπαύεσϑιαι, καὶ ἐπεσϑαι, ἡνίκ᾽ ἄν τις ταραγ- 

γείλη. 

18. ᾿Επὶ τούτοις] δυϊάδας ἴῃ ὁπηνίκα 
Ροΐαϊε εχ ἢ. 1. οἱ δέ. ἀείποερβ Ρατγί, 
ϑύσαιντο ὨὈεῖ. 

ὁπηνίκα) Ῥατίῖ. ὁσηνίκα καὶ, ηυοά 
Ρτοῦο. ἡνίκα καὶ ἕτοη, υπηὰς καὶ 84- 
αἰάϊ. 

ὀρέων] Ψαυϊραία πη ὁρῶν εχ ῬαΑΥΙΓ, οοΥ- 
γοχῖς Ζευπε : (εὰ ἢ ατῖπὶ νυ] ρᾶῖι πῇ 
ἐδεδοίκεισαν ἰηϊδίέτα Δ τε! φυϊτ, χυοά 

οὰπὶ Ῥοτίοπο οχ ᾿ἰῦγο Ρατὶί, σοτγεχὶ. 
ΑἸτογατη Θηϊπὶ [ουγηδη Δ ητ 4 15 ΡΙΟΥ- 
[5 ἱβποίατη [αἰ ΠπἙ σεηίεῖ, εἰ ἀοοεῖ 
ΕἸίσμεγ δά ΨΥ ε]]εγατι ἰϊ. Ρ. 3.73. 

προκαταληφϑείη) Μαυϊραίατη κατα- 
ληφϑείη εχ τηατγρὶπα διερῇ. Ραγι, Ε- 
ἴοη, σοτγοχὶς ΥΥ εἰῆκε. 

συνεσκευασμένους) Ἑάά, νεῖ. Οαε], 
συσκευασμένους ὨΔΌΞΩΙ, 
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ὯΝ δὰ ῬΜΕΙ ἀρᾷτ, νῶν υϑέ: ΡΝ ΗΝ ν ΕΝ 

᾿ ἀδονς - δὰ Ἰονὰ μὲ ἝΝ 

᾿ ; ἀγάνονν ἄνῳ πρέϑαι ᾿υδΆλρ τλμὶ 

το γῶρ ἡθκόγηκῖν, ἄρα, ̓ ὅμω. ἐδ. υὴῇ 

ἣν Ἂν ἍΝ ΓΝ δυδυὰς ἢ 

ἜΝ τβλ; ἀδην . ἦε ρόδα ἄρν, μοϑσῳν 
Ε γὴν μρδενν ἦν “ΠΝ Ἣν» ἐρώς ἐρα ΣῈ 

"ὸν Π ᾿ ΑΝ Ψ, 

δ ἴ ἊΝ 

᾿ ϑνωνμ' ἐὐωρο ἀφ ϑάρ γμίμροα, μι, ψ 

; ᾿ τὸς γον! ΄ ν»αρου νυν αϑφὸ 

ἽΝ δ ον ἄρ ἡμινί μὰ ὧν, κα ὅδ μρεδαῤδημμ , 

ΕΣ ποτε. "φέρῃ ΣΟ Ἑηαομόνανα γρρν 
ἐφ κου μές τ κν: ζινῆ ἢ .᾿ 

τὰ ἐμηνωνβ ον ψὰς ὧν ΠΥ ΕΥΣῚ 
Ἑ ὸὰ ̓ ππλνν α γῆ, ψυὰν πληκθξ ὑζῶν μιν ϑάρυμᾳ 
ΣΕΥ ΠΤ ν, μήγε νἀ νένι» 

ἀπε δ Ὁ ἀρτίσνν, δηεῖς πρημϑλια, ἡμμήγέν. 
εὐ ̓" πα ναν οἰ 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΎΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΒΩΞ .Δ΄. 

δ ἐν ὧδ Α 

Ο ἣ ῃς. »α Μ » 7 » ων ΄ ρ. Ζ 

ΣΑ μὲν δὴ ἐν τῇ ἀνωβάσει ἐγένετο μέχρι τῆς μάχης, 
τ ν ΄- Ν ΤΑ ᾽ "“ ἱ μι ἃ ἃς 

καὶ ὅσα μετὰ τὴν μάχην ἐν ταῖς σπονδεῖς, ὡς βασιλεὺς 
δὸ ε Ν , 3 ᾽ « Ε 7 

καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβαντες “Ἑλλήηνες ἐσπείσαντο, καὶ 
«“ 7 Ἕ: Ν ῃ 

οσω, πωραβάντος τὼς σπονδὰς βασιλέως καὶ Τισσα- 

Φέρνους, ἐπολεμήθη πρὸς τοὺς Ἑλλήνας, ἐπωκολουϑθοῦν- 

τος τοῦ Περσῶν στρωτεύματος, ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδὴ- 

λωτωι. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, ἔνϑω ὁ μὲν Τίγρης ποταμὸς 2 
ἉΑ .᾿ τῇ Ἴν Ν 7 Ν ΖὉ ν΄ 

“ὠντοσ σιν οὐστοβος ην διὰ Το βάϑος ἑωι μέγεϑος, ὅθ" 

οδοὸς δ᾽ οὐκ ἤν, ἀλλὼ τὰ Καρδούχια ὅρη ἀπότομώ ὑπὲρ 

:. ἐσσείσαντο) Βτοάδοὶ 110 ΕΓ, ΠΊΑΓΡῸ 
Βίερῃ. Οοα. Ρατγ, εἰ Ετοη. ἐποιήσαντο 
ἄδηι. 

ἐπολεμήθη) Μαῖρο ϑίερῇ. ουτῃ 11- 
Ῥῖο ΡῬατγὶί, εἰ Εἴοῃ. ἐσολέμησε Παδεῖ, 
εἰ ἀείηοερβ τοῦ Περσικοῦ. 

2. ᾿Επεὶ δὲ] Ηεοο υἱηὰς 84 νεῖθα 
καταλαβεῖν τὰ ἄκρα [{εξὶ. 4. οτη!α 
Ιαπι ἴῃ ᾿ἰΌτο Ῥατ, Εἴρη. εἰ Βερῖο Β. 
εἰ Ο. εαφὰς σοτηστηοάς θεῆς ρμοῆξε 
σεηίερθαι Ζευπε, ᾳαοηΐατη ποη πἰῇ 
ἐπ ριάατη σοπτπδδηΐ τερει ΟΠ ἘΠῚ εο- 
Γαΐ, 418 {ὰρετίοσγε σᾶρῖῖα ἐπεγίηΐ 
ἐεχροῆία. ἴρίογ ἰδπησδπὶ [υΐρεέϊα 
Τεο]αῆι, Μίιτογ ΝΥ εἰηκίατα, 4ὰϊ ρίδης 
εἰϊτηϊηαν} ἤδοο εχ ἰεχίο εἰ ἴῃ ἃῃπο- 
ἰδ 10 Π65 τεϊεσανὶϊ. Θὰ εηΐτῃ ὃ γοῖ- 

Ῥὰ πάροδος οὖκ ἦν, ἀλλὰ τὰ Κι ὄρη ἀπό- 
σορῶ ὑπὲρ αὐτοῦ σ. σ΄. ἐκρέματο ἩΟΠης 
ΠπΠονᾶΠπΠΊ ποτὶ ἰοσοήαπι Ὠαθεηΐ, 
υπάς ταῖϊο {{ἰποτῖ5. ἰπτατὶ ἃ Οτροοὶς 
οορῃοίοιτατ Πεῖπάς ἡδτγαῖο ἀς ἔοῃ- 
ὌΡας5 ΤΊρτἀϊς εἰ ΕΌΡΠταςὶβ Ποπηδ δος 
ἄετῃ ἰεηάϊ ἀπῖεα ποη ροῦϊα ὃ Ροῆεᾶᾷ 
νεγῦα ἱρία οὐηηΐα ἰοαυΐ πὶ νάδη- 
ἴὰγΓ δυξϊοτεῖ ΧΕηορῃΠοηΐθιη, πΟῚ 
ΒταΤηΓηΔΙΙΟα ΠῚ Δ] πὶ ἐχ {ὰρογίοτ!- 
υὺ5 14π| πᾶΙγαίᾶ τερεϊθηΐθση. Θυδία 
ΧΕΠπορομτὶ ἔα ατὴ ταίτιταϊ, ᾿π αὺο δ[- 
Τεπτεηΐε πὶ πᾶθ6ο βογγηδπίουτη ἰῃίοῖς 
Ρτγείεπι Παϊῤᾷανί, 

Τίγρης} Ταπτείπα συγ Οαεϊξ, δὶς εἴ 
ἀείποερβ Πίγρης ἀαῖ. 

τὰ Καρδούχια}] ϑιταῦοηῖὶς ἰοουῖι 



δ περ ἢ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

ΕῚ “ὦ »-» »““Ὕ Ε ,Ἃ 5 ͵ ΄Ν »“-΄᾿ᾧ ἴων 

αὐτου τοῦ ποτώμου ἐκρεμυῶτο, ἐδόκει δὴ τοῖς στρωτήγοις, 
Ἂς ἊΝ ΞΡ “, .᾽ τς : Ξν τὸ, ε 

4 διὼ τῶν ὁρέων πορευτέον εἰνωΙ. Βκουον γῶρ τῶν ὅλι- 
ες ΕῚ ». ,, ᾽ ρ- 

σκομένων, ὅτι, εἰ διέλθοιεν τὸν Καρδούχια ορή, ἐν τῇ 
“ο΄ ὮΝ 3 7 Ν Νν. “ " ᾿ Χ 7 

Αρμενίῳ τὰς τηγὰς τοῦ Τίγρητος ποτώμου, ἤν μεν βού-- 

λωντῶι, διωβήσονται' ἢν δὲ μὴ βούλωνται, περιίασι. 
“»Ἥ ᾽ ͵7 Ν ν ΄“- ΟΣ 9 ͵) » 

Καὶ τοῦ Εὐφράτου δὲ τὰς πηγὰς ἐλέγετο οὐ πρόσω τοῦ 
΄ εὖ ς ΝΕ δἢ ὌΣ νι 7 

4 Τιψρήτος εἰναί" καὶ ἐστιν οὐ τὸ στενὸν. Τὴν δ᾽ εἰς τοὺς 
» Ἐ ὦ « Ἂ »““᾿ 

Καρδούχους ἐμβολὴν ὧδε ποιοῦντωι, ἅμα μεν λωϑ εἰν 
7 «“ Χ Ἷ ᾿ ι΄ 7 

πειρώμενοι, ὥμνω δὲ φϑάσαι, πρὶν τοὺς πολεμίους κατω- 
"»“ ἊΝ: 7 : ον ἘΣ 3 Ἂ ν 

5» λωβέινν τὰ ὠκρῶ. Ἡνίκω δ᾽ ἥν ἀμφὶ τὴν τελευταίαν 
Ν ᾿ {53 Ἃ "»“Ὁ᾿ ὙΦ ε ͵Ζ7 ἃ 

φυλακήν, καὶ ἐλείπετο τῆς νυκτὸς ὁσὸν σκοτωίους Φιελ.-- 
»"μ" ,, ἢ 7 ““,΄χ 2 ͵7] 3 Ν ΄ 

Θέν τὸ πεδίον, τηνικαῦτω ἀνωστάντες ἀπὸ παραγγελ- 
3 »“»"ἭΣ᾽Ά ς ,»“" « »Ἤ 4 

σεως πορευόμενοι ἀφικνοῦνται ὥμω τῇ ἡμέρον πρὸς τὸ 

σὔρος. Ἔνϑα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ στρατεύμω- 
ο Δ ᾽ -ἰΝ νΝ ἊΝ. ΡΨ ͵ Η 

τος, λωίβων τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς γυμνητῶς πάντως 
Εν Χ ς)ς “ 3 7 ΄ .“ 3 

Ξιενοῴων δὲ σὺν τοῖς ὀπισιϑοφύλωξιν ὁπλίτωις εἰπετο, οὐ- 

ΧΥΪ, Ρ. 1οϑ3. πρὸς δὲ τῷ Τίγρει τοὶ τῶν 
Παρϑυαίων χωρία, οὗς οἱ τοώλαι Καρ- 
δούχους ἔλεγον, σοττοχὶς ΨΝΕΠΈΠ ΙΗ δά 
Πιοάοτι! χῖν. 27. 6χ ἰρίο διίγαῦοπε, 
δὶ αἷς ΤΙρτῖπ (σοτάγεδτη τϑάεδτο, εἴ 
Ρ] πο νὶ. 1.5. 4] ἐωμέγαγε τηηοτίες (ογ- 
ἀἰναονμηι αἰ, [ἄεπὶ ΡΙ] πὰ 1. ο. 4- 
ἀϊαφοηῖς σοηησξίμην (ὐαγάμολ! φπο»- 
εἰαπε ἰδῆ, πώρσς (ὐογάμεη!, ῥγαημοηίο 
Τίσγι. ῬΙαγα ἀδθιε ἀξ ἀδταπεὶ Μδη- 
πετὶ σθορτ. ν. Ρ. 224. 

ἐδόκει δᾺ] [τὰ οὐπὶ (αῇα!. ναΐρα- 
τὰπὶ δὲ σοτγεχὶς Ζεαπε. ϑίερῃβηαβ, 
΄αεπὶ ἰεααϊταγ Ὑ εΚε, αἰτατηαας 
οτηϊπε, 

σοῖς στρατηγοῖς) Ἀδέϊα νυ]ραῖ 
σπαρατιώταις Οατα νεΐδγα νετῆοης ρβ]- 
ἰϊσα οοτγεχὶς ΗἩυτοπίπίοη, ργοθαιητε 
ΠΤ δοποϊανῖο. 

3. περιΐωσι) ἘΠῚ ρῖο ξαϊατᾶ περιελεύ- 
σοντῶι, Βτοάδουβ πεϑδίίοηθπλ ἱπίε- 
τοηἄδτη σεηΐαϊς, πείσιο αὰα ἀδ σδαυία. 

Εὐφράτου δὲ] ΜΝυϊραῖαπι σε οὰπὶ 
Οδῇδ]. σογγεχῖὶς Ζεαηθ. δ ἐοπεθας 
Τιστιάϊς εἴ Ἰηΐτα οἂρ. 45) 3. Εὐυρῃτα- 
τὶ ΟΔΡ. 5) 2- 

οὗ τὸ σσενόν] Ψυϊκαϊα πη οὕπω σαένὸν 
[ἃ σοτταχῖς ϑιθρῆδηυβ ργοθαηῖς Ηαῖ- 
οΠἰπίομο. [μβοποὶ. ὅσον σι στενὸν τηᾶ- 
Ἰεῦαῖ, ΑὈτείομΙΙ ἴθ Ὠι]αοΙάαι. ΤΠα- 
ογά. Ρ. ό4ο. σοπ]εξιαταπη καὶ ἔστιν 
οὕτως ἔχον τεσρθρῖῖ σατ Ζευπιο ειῖ- 
κε, ριεβορειαπῖς [ἄγομετο ΜΙΠὶ νὰ]- 
δαῖα ΠΙΠῚ νι] Πᾶῦθγα νἀ ὈδτΓ, 
ΠΙΠ ηὐυοΐ τὸ σαενὸν ἀἰοΙαΓ Πηρυ]ατὶ 
ΠΌπΊΕτΟ, οατῇ ᾿ηΐγα σᾶρ. 4. [εδὶ. 18, 
ἢτ ἀβ θο Ιοοο ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους 
ἐν σοῖς στενοῖς, Εἴ Οἂρ. ΚΕ. «σὰ στενὸ 

Ἰταγτὰ πὶ ἀϊσαπίατ, εὰ ρᾶυϊο ροΙΈ τὸ 
ἄκρον, 40 Τρετγαᾶῖο Ἰυχῖα ΕῸρὨτγαϊεη 
Ῥτοδβοι σε δαηταγ Οτθθοὶ, δα παὰς ἀ6- 
πῆγα τη! γα! εθαηταγ, Ὁ] ΠΟΠ 
Ῥῇοσα] εξ εἸὰ5 ἰοηῖεβ ἀϊσεαπίαγ. 
στενὸν χωρίον εἰ σᾶρ. 2, 24. Αα ἔστιν 
᾿πῖ6]} ρ6 ἡ πηγὴ; ΠΙΠ ῥΓῸ εἰσὴν ἀϊξξα τη 
τηδ] μ6τί5, 

΄. ἀπὸ παραγγέλσεως} ᾿τηρετίο ΡῈΓ 
τῆδη5 ἰταάϊτο, εὐρὸ ἰαοῖῖθ. [τὰ δὰ 
Π.}]. ψγεῖκε εἰ ἅπῖθ εὰπὶ Βυάξοι. 
Ἰάεπι εἰ παρεγγυᾷᾶν. ΟἿ. ποῆτὶ ΗΙΡ- 
γαϊοδίιοαΐῖ 17. 3. 6ξ᾽ ὁ. Εἰ 11. 6. δὲ 7. 
ἾΥ͂. 9. 
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δέ 9 "» ᾿ ». ἣν Ἀ αι δ 7 δ 44 , ἔνὼ ἔχων γυμνήτα" οὐδεὶς γὼρ ἐδόκει κίνδυνος εἰνω!, μή 
37) “ ΕἸ »“,η Ε κ ο Ἀ 

τις ὥνω πορευομένων ἐκ τοῦ ὄπισϑεν ἐπίσποιτο. Καὶ 
Σιωδι, ἣ ν ᾽ ,ὔ Υ 7 ᾽ Θέ ἐπὶ μὲν τὸ ὠκρον ἀναβαίνει Χειρίσοφος, πρίν τινω αἰσιδε- 

“Ἢ 3 ε -»“ 5 ,Ζ Ν 
σϑαι τῶν πολεμίων" ἔπειτα δὲ ὑφηγέϊτο" ἐφείπετο δὲ 

ὃ δοΎ κ , »" ω 5 Ν ͵ Χ 

ὠεξὶ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ στρατεύματος εἰς τὰς κωμας τὰς 
» ον 27, -7΄7΄ »“" ψυ νῆ 

εν τοῖς ὥγκεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν ὀρέων. 
7 ΄Ν ε “Ἢ Ε Ν “ἣν 

Ενθα δὴ οἱ μὲν Καρδοῦχοι, ἐκλιπόντες τὼς οἰκίως, 
] “ “ 9 Ε « ὯΔ 

ἔχοντες καὶ γυναϊκως, καὶ παῖδες, ἔφευγον ἐπὶ τῶ ὁρη" 
Χ » » Ν ΩῚ ΤᾺ Ὰ 

τὸ δ᾽ ἐπιτήδεια πολλῶὼ ἦν λωμβάνειν" ἤσαν δὲ καὶ χωλ- 
͵ ΄ ς ᾽ ὍΝ κώμασι παμπόλλοις κατεσκευωσμένω: αἱ οἰκίαι, ὡν 

5. δᾺ. ὁ ς - ᾽ ὌΝ 3 5 
οὐδὲν ἔφερον οἱ “Ἕλληνες οὐδὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐδίωκον, 
« ͵΄Ζ ΕΝ 3 ΄ ς “» αὐ 
ὑποφειδόμενοι, εἴ πως ἐθελήσειων οἱ Καρδοῦχοι δὶιϊέναι 

3 τ ς ΤΝ "»" Ἢ "“" 

αὐτοὺς ὡς διὼ φιλίως τῆς χώρας, ἐπείπερ βιωσιλέϊ το- 
ἧς Ε Ν ΄ 2 Ζ΄ -«“ Σ χ), 

λέμιοι ἤσαν. Τὼ μέντοι ἐπιτήδειω, ὅτω τίς ἐπιτυγχώ- 
3 ἐς 5 Κς)ς 5; ε Ν »" 27 

νοι, ἐλάμβανον" ἀνάγκη γὰρ ἤν. Οἱ δὲ Καρδοῦχοι οὔτε, 

6. γυμνῆτα) Ματρο ϑίερῇ, συα 11- 
Ὅτο Ῥαγιί, εἰ Εϊοῃ. ψυμνήτην ἀδηΐ, 
ηυοὰ τεξϊα οὰπὶ Ζευηϊο ἰργενὶ ὙΥ εἰ- 
{κε ; ̓Ιάετα ἰάτηθη ρϑαΐο ἀπίεα γυμνή- 
σας ἀεάετυαπῖ, αὐ {αρτὰ ἷ. 2», 3. εἴ 
γυμνητῶν ᾿ἰϊ. 4. 26.ἁ. Αἱ γυμνῆτας 
ἤπιε νατϊείαίε εἰ ν. 2, 12. σοηίτα 
γυμνησῶν Θαἀϊζαγ νἱὶ. 3.15. ΟἿ, Ἰηΐγα 
ἵν δ, τ δε 29. [ἢ ἨΕΙ]δηο15 11. 4. 
25. εἶ γυμνῆτες. ἴπ Οντορ. νἱϊ. 4» 
5. οἱ γυμνῆται [απ ἴῃ ΠἰΌτο Βοάϊ!εϊδηο 
εἰ (πε! ξ, τεξξιαβ γυμνῆτες. Ἰοάοταβ5 
γυμνήτα βίον Ὠαθες ᾿ἰΠ]. 8. δα βίοσον 
γυμνήτην Ὠδῦδὶ Ερὶρταπιτηα Απδ]ε- 
ἑϊογαπι 1ϊ. Ρ. 28. ϑυϊ445 [ΟΥΠΊΔ ΠῚ 
γυμνήτης εχ ἴσο ἰρίο Χεηορθοηῖίβ 
ἴοοο αβέετγε, ἴῃ αυο σορυΐαπὶ καὶ οτηϊ- 
ἢι εἰ κίνδυνος ἐδόκει εἶναι [οτὶρῆτ. 

ἡ. πρίν τινα) ΜΒ. Ῥατυ, τινὲς Ὠ6- 
θεῖ, εἰ ἀδῖπας ἐκεῖ ρῖὸ ἀεὶ ἀδὶ σὰπὶ 
τηλτρῖπε 5ἴερῃ. 

ὑφηγεῖτο) Τβομοὶ, ψοτίις γηοα1166 
2ταιδαί. ϑεὰά ἴῃ Αρβῆϊδο 1. 31. δρό- 
μῳ ὑφηγεῖσθαι εἰς ῥγώσηνγεγο, εἴ ἴῃ 
ΟΥγτορ. ἰϊ. 4, 27. ὅπη ἄν τὲ ϑηρία ὑφη- 

ψῆται, εἰς ΠΡ] ΙΟΙΤΕΙ αλίεγε οἰ “ὕ1471 
ψια ῇ τηπογ γανε. 

ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον] Τπιε] 56 μέρος. 
Ἰηερῖς εηἰπῇ Ὦθοο ἰητεγργείατασ Ηυϊ- 

οἰϊπίοη στὸ ἄκρον ἸΏ 16]]Π|σ6 η5. Πμβοηο]. 
τηαῖς δἀνεγδία τη ἀεὶ (ρῥεῦ Ἰητεγρτγα- 
ἰαῖαγ, Ἀξεέϊε Ζευπε : κί φηέθφμε {μῤ- 
ἡη46 αρηι715 βαγς 7εριηι {ιῤεγαθαΐ. 

8. ἔφευγον) Μα]6 οὐηϊῆς νεγθατη [|1-- 
Ῥεγ Ετοῃ. 

εἰ πὼς ἂν ἐϑελήσειαν)] τὰ νυ] ραθὰ- 
τ, πὲ νδτγϊεϊαίϊεπι (Οοάϊοῖϊβ Ετοπ. 
δηποίαν! ες Ζοαηδ, ΟὉϊ τεέϊα ἄν οπλίτ- 
ἴατ. ὙπΠπαογά. ἵν: 11. εἴ πῶς ὠσοίμενοί 
ἕλοιεν σὸ πείγισμωα. Ῥίατα εχεπηρίᾶ 
νί4ε δρυά Ἡοορένεεη ἄς Ῥατγίϊο. ἢ. 
256. εἀ. ϑοῃῦϊΖ. δίαιτα {εαυϊταΐ 
εξ. Ζι. εἴ πως δυναίμην. Ιη Ρ]αίοη 8 
ΑἸοϊδιαάς ἴδξι. 1.7γ. οὔκουν εἰ μὲν βου- 
λοίμεν" ὧν ποιῆσωίΐ τινα περὶ αὐτῶν εἰδέ- 
γαι οαϊίατ, {εἀ τεέϊε Οοάθχ ψεπείας 
βουλοίμεθα [οτ᾽ρῖα τι παθεῖ. ἴῃ ἰἰΌτο 
Ἂς Ψεξιιρ. νἱ. 2. ΕἀϊτΥ : εἰ λῷον καὶ 
ἄμεινον εἴη ὧν τῇ πόλει. (εἀ ετϊατ [Ὁ] 
ἄν ἀεϊεηάμπι σεηίεο. ἴῃ Απάοοϊάε 
Οταΐοτα Ρ. 20. ]. 26. εξ : εἰ ἀνθρωπί- 
νως περὶ ἐμοῦ γιγνώσκοιτε ἄν, εἴητε ἄν- 
δρες εὐδαιμονέστεροι. ΑἿὉΪ ὧν ρατίτοτ [1- 
Ρεέζαπι γα ]Πὶ εἴ. 

9. ὅσῳ «ις] ΕΔΙΠ ΠΌΤ σαπὶ Ἐτοη. 
ὅτι σις, ααοά πηοηεηίς ϑιίερδηο οοσ- 
τεχεαης Ν εἰπαβ εἰ Πυτϊτοπιηίοῃ. 

Ν 



τγ8 ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟὙΕΙ. 
7 « ἡ 57) 5» Ν δ 3 

καλούντων ὑπήκουον, οὐτε ὡλλο τι Φιλικὸν οὐδὲν ἐποίουν. 
.“ Ν ε - δες, ἃ 7 “2 3 ς 

10 Οτε δὲ οἱ τελευταῖοι τῶν Ελλήνων κατέβαινον εἰς τος 
΄ 5 Ἂς “ΨΥ 7 -“μ" ᾿ς -ς Ν Ἂς 

κωμῶς ὥπὸο τοῦ ὠὡκρου ἤδη σκοτῶιοι, (δὰ γῶρ τὸ στενὴν 
εὖ Ν «Ἀ «, ΄Νς «ε ΄ Ἔν,»ι 8 7 2 γον » Ρ. 

εἶνωι τὴν ὁδὸν, ὁλήν τὴν ἡμέραν ἡ ἀνώβωσις αὐτοῖς ἐγένετο 
Ν 7] ᾽ ἣν Ὁ» Ρ' ͵Ν “2 

ὅωι κατάβασις εἰς τὰς κώμας,) τότε δὴ συλλεγέντες 
ν ἰδεὰ Ψ - Ψ 2 ΄ Ν 

τινες τῶν Καρδούχων τοῖς τελευταίοις ἐπέθεντο, καὶ 
3 ΄ Ἂ ᾿ ν ΖΦ, 

ὠπέκτεινών τινῶς, καὶ λίϑοις καὶ τοζεύμωσι κωτέτρω- 
3 Ὁ δ , 5 3 7, ις ) “ ΕἸ τ 

σῶν, ὀλίγοι τίνες ὄντες" εξ ἀπροσδοκήτου γῶρ αυτοις ἐπε- 
Ν κα Ψ » τ Ὶ ΄ 

11 πεσε τὸ Ἑλληνικόν. ἘΠῚ μέντοι τότε τὐλείους συνελέγη- 
μι ἤ Ἀ ἮΝ Ν “" 7 

σαν, ἐκινδύνευσεν ἂν διωφ,ϑαρήνωι ὥολυ του στρωτεύμω- 
7 Ἃ δ γ΄ « ᾽ ὭΣ γ᾿ Ψ 

τος. Καὶ τωύτην μὲν τὴν νύκτω οὕτως ἐν ταῖς κώμωις 
ἅν, ἷ ς Χ “ 7 ἣῊΉω, Ὁ ΡΟΣ, 

ηὐλίσϑησαν' οἱ δὲ Καρδοῦχοι κύκλῳ συρω “ολλω εκωΐίον 
δ... ἃς πρΉδασὶ τΔ ᾿᾿ “ ᾽ ᾿ 

ἐπι τῶν ὀρέων, καὶ συνεώρῶων φΦλλήλους. 
« Χ ρ- ς ν» ᾧ -“ κ»“ » . 

12 Αμω δὲ τὴ ἥμεροι συνελθοῦσι τοῖς στρωτήγοις "(οὶ 
»“ “ ε Ζ 9] ἂν ς ν τ ἾΝ 

λοχῶώγοις τῶν Ἑλλήνων ἔδοξε, τῶν τε ὑποζυγίων τὼ 
᾿ »-ο Ἂς ἢ 7 5) 

ἀνωγκοῦο καὶ τῷ δυνατώτατω πορεύεσϑιαι ἔχοντως, κώ- 
΄ Ὃς Ὡ ἢ ὦ “ Ν ᾽ ΄ 

τωλιποντῶς τῷ ὡλλώ, καὶ ὁπόσῶ ἥν νεωστι “ἰχμώλωτω 
3 7ὔ 2 »" - Υ ΕῚ ΄ 7 

18 ἀνδοώποδα εν τή στρωτιο, ώντῶ ὠῷιενωι. Σχολαίων 
ἃς 5 Ἂ Ἂς ᾽ ΝΣ ᾿ ΟΝῚ. 7 ὃς Ἂς 

γῶρ ἐποίουν τὴν τορείων πολλῷ οντὰ τῷ ὑποζύγιω καὶ τῷ 
3 7 Ἐ Ν Ν δὲ ιν ἐν ἍΜ ΄ “7 

ὠχμώλωτῶ, καὶ ὥολλοι δὴ αὐτῶν, οἱ ἔπι τούτοις οντες,, 

ἄλλο «( ἔχ Ετοπ. ᾿ἰῦτο τι Ἰπίσγυϊ, 
το. Ὅτε δὲ] Μϑ. ΡαηΠ, ἐπεὶ δὲ Πα- 

Ῥεῖ. , 
διὰ γὼρ] Τὴθεγ Εἴοπ. γα οπηϊῆι, 

εἰ ἀείποερϑβ νεγδᾶ εἰς τὲς κώμας. 
ἐπετίθεντο) Ματῖρὸ δίερῃ. οατὴ Ἰ1- 

Ῥτο Ῥατί(. εἰ Εῖοη. ἐπέθεντο καὶ ἀσπέ- 
καειναν ἀδῃϊ. 

ἐλίγοι τινὲς] Ἑτοη. ΠΌεγ τοὲς οτηϊ- 
ἢι: 

ἐπέσεσε)] ΨΝεϊῆςε ἐνέπεσε τηδ] δ, 
οὰπὶ νυϊραίατη ἐπσαμεγαπί Ἰπτεγργεῖα- 
τεῖαγ. 

11. πολὺ στοῦ] Εχ τηαγρὶθ δίῖθερῃ. 
1 τὶς Βτοάθοὶ, Ρατγ. οὲ του. νυϊαίο 
πολλὰ φτϑοῖα]ε ἤος Ζόμπε ; ́ ἰἸάο πὶ 
{εαυξῆξ πολλοὸ ἐχ ἰάθη [ἰὈτῖ5. ταῆ]- 
τι! 

12. ὑποζυγίων) 1π Ἰίδτο Εἴοπ. οχτ 
οἵάϊε νοσα θα] απὶ, άδτη ἀεί ηάε μαῦδοΐ 
ὅσα. Ῥοῆτα ἀφιέναι πιὶπα Οουτὴ 
Οὐε]ῇ. ρτὸ νυ]ραῖο ἀφεῖναι ἀδαϊε, 

13. ἐποίουν] [τὰ τεύζε ΜΆ. Ρατγῖϊ. εἴ 
Ετοη. ΨΜαυ]ραίαπ) ἐσοιοῦνσο ἰηερῖε ἀς- 
[επᾶϊο Ζευ πο, πος επὶπη εὐξ ῥγοβοῖζε- 
ὀαπμίμν, ἐμργεαϊεύασίμγ, ἐποίουν σοΟΠ γα 
ΕΠ 2τεγ ἐχεγοῖίμς Τηῤεαϊοῤαπί οἰ γείαγ- 
ἰαῤατιΐ. 

πολλοὶ δὴ αὐσῶν] ΜΙδὶ ροβτεπηαπῃ 
νοοδ θα] τῇ {α!ρεέξαπι εἢ ; ποη ε- 
ἰπὶ Πάει 400 γεξεγαταγ, εἴ ογαϊ πεπὶ 
ψειθογαπ τὰγθαῖ. [ρἱτγ (οτὶ θεά τὰ 
σδηΐδο σολλοὶ δὴ οἱ ἐπὶ φτούσοις ὄντες 

ἀπόμ. ἤσαν. Οεἴεγα πη τισι] αὶ τὸὶ 
δηῖς ἐσιτήδεια οτηϊττις Εἴοη. 
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ἀπόμαχοι ἤσαν" διπλάσιά τε τὰ ἐπιτήδεια ἔδει τπορίζε- 
᾿᾿ Ἄ "»" ἴω , » 57, 

σθαι καὶ Φέρεσϑαι, ολλων τῶν ἀνθρώπων ὄντων. 
7 Χ “» 3»... 9 “ἶ »"» 

Δόξαν δὲ ταῦτα, ἐκήρυξαν ουτω Ὅοιειν. 
3 ᾿ς Ν 3 7, » 7 ς 7 2 

Επειδὴ δὲ ὠριστήσωντες ἐπορεύοντο, ὑποστῶντες ἐν 
“ὦ ε . 

στένω οι στρῶτήγοι, 
, ς Ἂν» ᾽ " Ἂς 

εἴ τι εὑρίσκοιεν τῶν εἰρημένων μή 
5 »» ΕῚ "“ ς ᾿ 3 7 - 57 7 

αζιεμιενον, ὠζφηρουντο᾽ οἱ δὲ ἐπείϑοντο, τλὴν εἴ τίς τι 
ν᾽} ὰ ἊΝ δι ΕῚ 7 ἣν Ν »"» ᾽ 

ἔκλεψεν, οιον ἥ παιδὸς ἐπιθυμήσας ἡ γυνῶικος τῶν ευ- 

πρεπῶν. 
᾿ ᾿ ς ν᾿ ε) ᾽ 7 

Καὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέρων οὕτως ἐπορεύϑη- 
. Ἕ ΄ ͵7 Ν Ἃ ΕῚ “ 

σάν, τῷ μέν τι μωχόμενοι, τὰ δὲ καὶ ἀνωπαυόμενοι. 
᾽ ᾿ ἃς ε γἴ Χ Ζ οἷ 3 »" 

Ἑὶς δὲ τήν υστεραίων χειμὼν γίνετωι ολυς, ὠνωγκώιον τῷ 
ἽἌΟ ΄ ᾽ ἃς ἥν ἮΝ ὸς -Φ δὰ ,ὕ Ν 

δὲ ἡν τοορεύεσ αἱ" οὐ γὰρ ἤν ἐκανὼ τῷ ἐπιτήδεια. Καὶ 

ἡγέιτο μὲν Κοϑεαρινυ. ὠπισϑοφυλάκει δὲ Ξενοφῶν. 

Καὶ οἱ ολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπετίθεντο, καὶ, στενῶν ὄντων 16 

τῶν χωρίων, ἐγγὺς προσιόντες ἐτόξευον καὶ ἐσφενδόνων᾽" 
., ᾽ 7 ς τ τ ᾿- Ψ Ν 7 

ὥστε ἠνωγκώζοντο οἱ Ἑλληνες επιθιωκοντες καὶ σλιν 

ἀνωχάζοντες σχολῇ τηορεύεσιϑ αἱ" καὶ Θϑαμινὼ τπυωρήγγει- 

λεν ὁ 

κεοιντο. 

ω ς Ἄ . ε ᾿» 5 »“ τ 

Ξενοῴων ὑπομένειν, ὁτε οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπι- 

Ἔνθα ὁ Χειρίσοζος ἄλλοτε μὲν, ὅτε τσαρεγ- 

γυῷτο, ὑπέμενε, τότε δὲ οὐχ, ὑπέμενεν, ὠλλ᾽ γε ταχέως, 

καὶ τταρηγγύω ἕπεσϑαι" ὥστε δῆλον ἥν, ὅτι τρῶγμό τι 

εἴη" σχολὴ δὲ οὐκ ἦν ἰδεῖν τ νῶι τὸ αἰτιον τῆς 

σπουδῆς ὥστε ἡ τρρεία. ὁμοίω φυγή ἧς «ἐγίνετο τοῖς θπ1-- 

σϑοφύλαξι. Καὶ ἐνταῦθα ἀπ ϑνήρ νη ἀνὴρ ὠγαϑὺς γ8 
Ὰ ᾿ς Ὁ 3 

Λακωνικὸς Κλεώνυμος, τοξευϑεὶς διὼ τῆς ὠσπίδος καὶ 

δόξαν δὲ ταῦτα] Ῥ]αϊοπῖβ Ἰοουτη ἴῃ 
Ῥτοίδροσα ρΡ. 95. εἀ. ΒΙρ. δόξαν ἡμῖν 
ταῦτα, ἐπορευόμεθα σοτηρατανὶτ Ηαιῖ- 
ΟὨϊηίοη. Μίαϊβ Ἰφίτου τηᾶγρο ϑίερῇ. 
δόξαντα ὨδΌει. 

14. Ἐπειδὴ δὲ] Ετοη. [ἰὈεγ ἐσεὶ δὲ 
θεῖ, ἀεϊηάὰς ἐπιστήσαντες, Ρατι, ὑσ'ο- 
στήσαντες. 

εἰ σι εὑρίσκοιεν]} Ησος νυϊραῖο ἐσεὶ 
εὗρ, εχ τηδτρίης ϑιίερἢ. ἸἰΌτο Βγοάβοὶ, 
ῬαπΓ, εἰ Ετοη, {αὐταῖς ὙΥΟΙΠὰς εἰ 
Ἡιςοϊ ἴοΩ. 

ἐσείϑοντο)] ΑἸάϊηα ἐσίϑονσο. 8ε- 
ἀ.Ε 5 οἷον ἀπίε ἢ ἐχ ἰἴδγο Ῥατγί(, εἴ 
Ετοη. τηζοτγαϊ, 

τὸ μέν τ] Οαῇα]!ο τῶ μέντοι δα, 
Πεῖμάςε σοὶ δὲ ἀνασ’. (σι ε]. 

16. καὶ πάλι»] Ἑϊοη. πλιν οὐχἸτεῖς. 
Ὠεϊηάε Ρατγ, ϑαμενὼ εἰ ἐπιχέοιντο 
ἄδῖ, 

17. Ἔνϑα] Εἴοη. ἐνταῦϑα ἄατ, 
18. Κλεώνυμος) Ρατί. Οοά. Λεώνυ- 

μος. τπλᾶτρο Ὑ Ἰ]]οἱ!, ὠλευώννμος ἀφῖ, 

Ν 2 



18ο ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

γ᾿ ΐ 7 » Ἢ 

χῆς στόλάδος εἰς τὰς τλευρῶς, καὶ Βασίως ᾿Αρκὰς, 
Χ 5 4 

19 διωμπερὲς εἰς τὴν κεφωλην. 
ΕῚ ᾿ς ς τῇ ς »“" ΕῚ 

στωϑ'μὸν, εὐθὺς ὥσπερ εἶχεν ὁ Ξξενοῷων ἐλθὼν πρὸς τὸν 

ἂν ΕῚ Σ ΕῚ " 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ 

Χειρίσοφον, ἡτιῶτο οὐτὸν, ὅτι οὐχ ὑπέμεινεν, ἀλλ᾽ ἤναγ- 

κάζοντο ᾧΦεύγοντες ὕμω μάχεσϑαι. Καὶ νῦν δύο καλώ 

τε κογωθὼ ἄνδρε τεϑνάτην, καὶ οὔτε ἀνελέσϑεωι, οὔτε 

20 ϑάψαι ὠὐτὼ ἐδυνάμεϑα. ᾿Αποκρίνετωι τρὸς ταῦτα, ὁ 

Χειρίσοφος" Βλέψυν, ἔφη, εἰς τὰ ὄρη, καὶ ἴδε, ὡς ἄβατα 

“πάντω ἐστί. Μία δὲ αὕτη ὁδὸς, ἣν ὁρῶς, ὀρθία" καὶ 

ἐπὶ ταύτη ὁρῶν ἀνθρώπων ἔξεστί σοι ὄχλον τοσοῦτον, οἱ 

21 κατειληφότες φυλάττουσι τὴν ἔκβασιν. Ταῦτω ἐγὼ 

ἐσπευδὸν, καὶ διὼ τοῦτό σε οὐχ, ὑπέμενον, εἴ πως δυναί- 

μῆν φϑάσαι, πρὶν κατειληῷϑαι τὴν ὑπερίβολήν᾽ οἱ δὲ 

22 ἡγεμόνες, οὺς ἔχομεν, οὔ ᾧασιν εἶνωι ἄλλην ὁδόν. ὋὉ δὲ 

Ξενοφῶν λέγει" ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ ἔχω δύο ἄνδρας. Ἐπεὶ γὰρ 
ἡμῶν πράγματα πωρέιχον, ἐνηδρεύσαμεν, (ὅπερ ἡμῶς καὶ 

ἀνωπνευσοι ἐποίησε,) καὶ ὠπεκτείνωμεν τινὼς αὐτῶν, καὶ 

ζῶντας τυρουϑυμήθϑημεν λαβεῖν, αὐτοῦ τούτου ἕνεκεν, 
- « 7 5. ΔΖ ἣν 7 Υ 

ὼς ἡγεμοσιν εἰδόσι Τὴν χωρῶν χρησαίμεθα. 

ΜΙΕῚ ἐσ) σαολεδος) Οοάεχ αι, σπολέδος. 
γοϊαϊε σπολάδος ἀατε. ΟΥ. δὰ 11]. 3, 
20. 

κεφαλὴν] Βερεῖε ποξευϑείς, Ετοη. 
εἰς οπλϊῆτ, πε τη πᾶυά (οἷο ἅπ Τε4υᾶτγ. 
Ιηΐτα νἱϊ. 8, 14. καὶ ἐπάταξεν ἔνδοιλεν 
βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς σὸν μη- 

ρὸν σοῦ ἐγγυτάτω. ΑττίΔ 8 ΔΗΔΌ. 
ῖν. . 4, 7. εἷς δὲ δὴ διοὶ ποῦ γέῤῥου σε καὶ 
τοῦ ϑώραπος διαμοτὰξ “ληγεὶς πίστει 
ἀπὸ σοῦ ἵππου. ἴάετῃ 1. 27, 3. βάλ- 
λεσᾶι κατασπέλτη διὰ τῆς ἀσπί Ν διωρ- 

σὰξ καὶ τοῦ ϑώρακος ες σὸν ὦμον. δοαιν. 

ΔΖ» Ε. ὃ γὰρ ϑώραξ ἔ ἔσχε σὴ μὴ οὐ διαρι- 
σοὶξ διὰ σοῦ μου ἐλϑεῖν πὸ βέλος. {η- 

κι Ταίρίοοτ, νοσαθυϊατη διαμπερὲς τε- 
τταπεπάστῃ εῆξ εἰ ρο σπολάδος ἰηἴε- 
τεμάππι. 

19. ἐπεὶ---σσαϑ μὸν] Ηδης Τοτιρία - 
τάτα ἀδπὶ ϑίθρῃ. Π{Ὁτι Βτοάφεὶ, Ῥαγ. 
εἰ Εἴοπ, νυϊραῖος οἱ σαε]ξ, ἘΠ 

σόοτσε ἀφικνοῦντο σπείσασθαι. 
σταθμὸν ΟΥ̓ ΠῸ ἀτιοῦ]ο σὸν ᾿πίο] ες 
ν!άδιατ. Ροῇ ἰὰ νοσδθυ!ατη ἰηοϊ- 
Τὰ πῈ Ροΐαϊ, χαρά νυϊροὸ εξ ροΙ εὐ- 

ὡς, 
αὐτὼ] Οπηῖῆι ΠΠθὲγ Εἴοη. 
20. πρὸς ταῦτα ]) Ἰζετατη οπηϊῆς ἤδθα 

ΠΠ|Όεγ Ετοη. 
αὕση} Οπεῖξ, ταύτῃ Πδθεῖ, εἰ ἀεϊη- 

(605 Θ0 ΠῚ Ἑάά. νεῖ. δριαίω. 
ἐστὶ σαύτη} 1τὰ σὰπὶ ᾿ἰθτο Βτοάαὶ 

εἰ Ῥατί, Ζεαμε ; νυ]ραΐατη ταύτην 
τενοσανὶΐ νν εἴίκε. 

22. τινὰς αὐτῶν] ΡΟ ἱπίοσγία τ 
μὲν ἀῃϊε σινὼς διόζοτε Εἴοη. ΠπΌτο ίε- 
οἷαῆε Ζεῦπε : ἴῃ ἀσποκσεῖνοι μέν τινάς 
αὐτῶν καὶ ξῶντας δέ τινὰς τηυϊατὶ ἰο- 
οὐπὶ ἰοΐατὰ ταδὶ αἱῖ Υ̓ εΙ͂Κα. 
. χρησαίμεϑα) Ναϊραίατη χρησώμεθα 
ΠλυΪΑΥ εχ ᾿ἰἴῦτο Εἴοη. 4φὰϊ δἀάϊτατ 
αὐτοῖς Ὠαῦςῖ, Αἰοὶ υἱοραηίαγ ἔωὰ- 
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Καὶ εὐθὺς ἀγωγόντες τοὺς ἀνθρώπους, ἤλεγχον διο- 253 

λαβόντες, εἴ τινω εἰδεῖεν ἄλλην ὁδὸν, ἢ τὴν Φανεράν. Ὁ 

μὲν οὖν ἕτερος οὐκ ἔφη, καὶ μάλω ττολλῶν φόβων τροσ- 

αὐὙομένων" ἐπειδὴ δὲ οὐδὲν ὠφέλιμον ἔλεγεν, ὁρῶντος τοῦ 

ἑτέρου κατεσφάγη. Ὁ δὲ λοιπὸς ἔλεξεν, ὅτε οὗτος μὲν 24 

διὰ ταῦτα, οὐ Φαίη εἰδέναι, ὅτε αὐτῷ τυγχάνει Θυγάτηρ 

ἐκέι παρ᾽ ἀνδρὶ ἐκδεδομιένη" αὐτὸς δὲ, ἔφη ἡγήσέσϑθοι 

δυνωτὴν καὶ ὑποζυγίοις πορεύεστγωι δόόν. ᾿Ερωτώμενος 25 

δι, εἰ εἴη τι ἐν αὐτή δυσπάριτον χωρίον, ἔφη, εἶνωι ὥκρον, 

ὃ εἰ μή τις προκωτωλήψοιτο, ὠδύνωτον ἔσεσθαι παρελ- 

θέν. Ἔνταῦϑα ἐδόκει, συγκωλέσαντας λοχαγοὺς "καὶ 26 

πελταστὰς καὶ τῶν ὁπλιτῶν, λέγειν τε τὼ πωρόντα, καὶ 

ἐρωτῶν, εἴ τις αὐτῶν ἐστιν, ὅστις ἀνὴρ ἀγωϑθὺς ἐθέλοι γε- 

γέσϑεωι, καὶ ὑποστὰς ἐθελοντὴς πορεύεσγαι. Ὑφίσταν- 27 

τῶι τῶν μὲν ὁπλιτῶν ᾿Αριστώνυμος Μεϑυδριεὺς ᾿Αρκὰς, 

καὶ ᾿Αγασίας Στυμφάλιος ᾿Αρκάς. 

τατὶ πα! οατίνο, αὶ αϊατατη ἱερὰ 5 
ξΟΡυΪΑ ᾶηΐ σὰτ ὅπως. 

23. ἀγαγόντες) ΤΑΌεΓ Ετοη. ἄν ἀγα- 
γόντες, αηάς ἀναγαγόντες εἰξβοϊεῦαι 
Ζευηε. 

ἐσειδὴ δὲ] Εἴοη. ἐπεὶ δὲ Παθεῖ. 
24. ὅσι οὗτος) Ετοπ, ὅφι οπϊῆς. Ἀε- 

᾿πάςε ἐσύγχανε ἀὰῖ Ῥατί, ΠΌ6Γ. 
ἡγήσεσθαι (αβδ!ο οαπὶ ϑυϊάα ἴῃ 

γοσ. δυνωσὴν ΠΔΡεῖ ἡγήσασθαι. (ειε- 
τα τη ἰάθπι 5485 (εηδῃ8 καὶ ογλϊῆι; 
δυνατὸν ἀαπὶ Εάά. νεῖ. 

25. δυσπάριτον] Τος ϑυϊάα5. οὐπὶ 
Ἐτυπιοὶ, Μ. ἀδὶ ργὸ νυϊραίο δύσβατον. 
Τῃ στο Ετοη. εἰς δυσπόρισαον, ᾳυοά 
εχ δ οδὰ οτῖα τι ν᾽ ἀδίαγ. 5 1485 ΕΠΙΤῚ 
ποταμη ἰἱπίογργοίδιασ δυσσόρευτον. 
Μεουτῃ Γεπτῖς Ῥοτίοῃ. 

Ἔφη, εἶναι----ὖ εἶ] Εἀά, νεῖ. συπὶ 
Οὐο]Ὲ. ἔφησε καὶ ἄκρον, καὶ εἰ μή τις 
αὐτὸ ᾿κωτωλήψοισο. Ταπῖϊπα ἴατηεη 
αὐτῷ Ὠαῦεῖ. Ῥοῆεα δυνατὸν ἄαι (ο- 
ἄεχ Ρατγ. Ῥείηας εἶνα, ρτο ἔσεσθαι 
ἄδης Ἐάά, νει. σατῃ πεὶξ. 

6. συγκαλέσαντας) Ῥατ, Οοάεχ 
συγκαλέσασϑαι ἀαῖ. ϑεαηχεηζία τηδ16 
νυ] θῸ ἰηιογρσοίδητυῦγ 118, υὐ δὰ τῶν 

᾿Αντεστασίωζεν δὲ 

ὁσιλισῶν 1π|0]Πραπε σινώς, Οοηίτα 
Ὑνεῖκε τποηαϊί, λοχαγοὺς πελσασσὸς 
ἀἸοὶ ρῖὸ λ. σῶν πελταστῶν, αυοά νἱ- 
ἄτι εἴασα (σΔ]1Π1οὰ5. Ἰρΐδγριας ΑὈΪΔη- 
σουτί. 

ἐρωτῶν] δ ϊάαβ ἴῃ ἐθελοντὴς εχ ἢ.], 
Βαρεῖ διερωτᾷν, οσὰπη αά. νει, (σα ε]ξ, 
εἰ Εἴοῃ. αὐτῶν ΟΠ, εἰ ἀαὲὶ ἐθέλει 
ὧν γενέσϑαι ὑποστώς. ϑεὰ αὐτῶν εἴ 
ἴῃ ϑι6ρἢ. Πῦτο Βτοάβι εἰ Ῥδτιῖ, 

27. Ὕφίσσανται) Εχ δυϊάα ἴῃ νος, 
ὑποστὼς Ζεαπε δὲ ἱπίεταϊς. Ἑτοη. ]1- 
Ῥεῖ ὑφίσταται Ὠδθεῖ, εἴ ποπηθ Ατὶ- 
Ποηγτηὶ οτηϊτἰτ, Μεϑυδρεὺς τῆλ }6 [οτ]- 
Ρίαπ εἴ ἴῃ Οοά. Ρϑτι, 

ἀὠἀνσεστασίαζεν δὲ αὐτοῖς] Μαϊεο Ιε- 
Βεθαιοτγ: ἀντεστασίαξον δὲ ἑαυτοῖς Κ. 
11; ᾽Αρ. παὶ᾿ ̓Αγασίας Σσυμφάλιος ᾽Αρ- 

κάς" καὶ οὗτος. ϑεὰ τηδῖρο δῖΈρἢ. 
σὰπὶ Οοάϊοα Ῥατ, εἰ Εἴοη. ἄδης ἐν. 
σιστασιάζων δὲ αὐτοῖς  (βαυτοῖς Ετοη.) 
Καλλ. ΤΠ. ᾽Άρ. καὶ οὗτος ἔφη οτηϊῆς 
ΤΟ] Ια αἷ5, αυᾶ ἰρίατη. [οτρταγαπι 
ῬτγθοῖΠς Ματοῖαβ. Ἑααϊάετη νυ!ρά- 
τὰ Ρ] υταῖθ πὶ πα] ΘΓ πὶ ἴῃ ΠηροΪΑ- 
ΤΕ ΠῚ τημίαν], ἴῃ σεις δυξτοσι!ἀῖδ 
Οοάαϊσαχῃ ἰθοαῖα9, Νοὴ εἰ ἀδ τἰχᾷ 

“« 



΄ 

1δ2 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ. ΟΥ̓ΕΙ. 

-»ἕ ρ»ρκκν 7 γ..3ᾧ “ 

αὐτοῖς Καλλίμωχος Παῤῥώσιος ᾿Αρκὼς, καὶ οὗτος ἔφη 
ν .Ζ ὥ ἈΝ Ε Ν 3 Ν, 

εϑέλειν τπορεύεσϑαι, προσλαβὼν ἐϑελοντὼς ἐκ τααντὸς 
»" 7 ᾿ 5 Ν “᾿ »" “ἢ “7, Ν 

του στρωτεύμωτος" εὖ γῶρ οἶδω, εῷη, οτι ἔψονται στολλοὶ 
» Ἐπ 9 -“Ὕε ων» , "» Ε "“ὥ, 3, 

28 τῶν νέων ἐμου ἡγουμένου. "Ἐκ τούτου ἐρωτωσιν, εἰ τις 
Ν » »,Ἅ ΕΝ “Ὁ ᾽ Ψ» ἣ 

καὶ τῶν γυμνήτων ἡ ταξιωρχῶν ἐϑέλοι συμπορεύεσϑαι. 
7 ΄ ΡΝ "Ὁ΄ ὡς ὧ 

Ὑφίστατωι ᾿Αριστέως Χίος, ὃς πολλώχοῦ πολλοῦ ἄξιος 
ρο γΞν . Ν ο»“"» 5 Γι - 

τή στρατιῷ εἰς τῶ τοιαυτω ἐγένετο. 

(ΑΡΟΣΤΙ, 
Ξ᾿ ἂ 7 ᾿, ε τϑ Χ 4 Ν » 

ΚΑΙ ν μεν δείλη ἤδη, οἱ δὶ ἐκέλευον αὐτοὺς εμῷα- 
,ὔ ἂ Ν ξ Ἅ ᾽ 

“όντος πορεύεσ οι" καὶ τὸν ἡγεμόνω δήσαντες παραδὶ- 
7 5 -Ὁ΄ ω ᾿ν Ν᾿ Ψ ΝᾺ 

δόωσιν αὐτοῖς᾽ καὶ συντίθενται, τὴν μὲν νύκτω, ἣν λά- 
ρα Ν 7 ἤ « ΡΥ, ΠΝ 

βωσι τὸ ὥκρον, τὸ χωρίον φυλαττειν' ἅμώ δὲ τῇ ἡμέρο 
-“ Ι - Ν ν "7 " “κς 

τή σώλπιίγγι σημοωίνειν' καὶ τοὺς μὲν ὥνω ὄντῶς ἰένον 
Φ'ονς Ἂ ΌΑ ΝνΝ ΄ Ν 3) ἐ » Ν Χ 

ἐπὶ τοὺς κωτέχοντως τὴν φανερὰν ἔκβασιν αὐτοὶ δὲ 
͵ ᾿ 2 ς Ν Ψ “, 

συμβοηϑήσειν ἐκβαίνοντες ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα. 

εἰ σοηίεηιϊίοπα ἀς 1114 τὰ οὐὔοτία ἴετ- 
τὴο, αὐ ραΐαρατ Ζεῦπε, νυϊξαϊδηη 
Ἰοτιρίαγεπι Ἰηερία ἀείοηάεη5, ἰεἀ ἀς 
Παάϊο εἰ φ-πταϊδίίοπε νἱγίατ5, συοά 
᾿πτὸῖ (ϑ! δ οηαπὶ, Ατποηγτηυπι εἴ 
Αξαῇαπι, ραιγία εὐἰᾶτῃ αἸνετγίοβ, οὐτ!- 
πεῦαῖ, σαοάααε ποη (ο] απὶ ἢϊο οἤξη- 
ἀαηΐ, δὰ εἰἰὰπὶ 1ηΐγα ἵν. 7» 9. εἴ 1ο. 
Ἀεὶ ἀεξοϊαγαι ἰοσὰβ νὶ. 2, 11. ἦσαν 
γὼρ, οἱ λοχαγοὶ πλησίον ἀλλήλων, οἱ 
πώντα σὸν χρόνον ἀλλήλοις περὶ ἐνδρω- 

γαθϑίας ὠντεποισῦντο. ἰ)εϊηάε (εξλ. τα. 
Αξαΐαβ ϑυτηρ δ 8. οατὴ ΡὨΟχεΩο 
Ῥε!]απεηῇ ποπιϊπαῖοσ, ειθα σπροσ- 
λαβὼν----σσρασεύμωτος Θυϊάὰ5 ἴῃ νοῦ. 
ἐϑελοντῆὴς ὄχσείρηζ. 

οἶδα, ἔφη] Οοα, Ῥατγί, ἔφη, οἶδα. 
Ετοη. ἐγὼ γὼρ, ἔφη, οἴδα. 

28. γυμνήτων ἢ ταξιαρχῶν) Νυϊρα- 
τα ἢᾶπο Γοτριαγάτη αχ ἰΌτο Ρατ, 
σοτγεχὶ ἀεεία ρατίουϊα ἤ. (δ ἴπ Οο- 
ἄϊος εξ γυμνιτῶν [οτἱρτα πη, ναΐρο 8ὰ- 
ἰεπὶ γυμνησῶν. Ρτο Ατιἕεα Ἐάὰ. νοῖῖ, 
οὐτὴ ἰἰῦτο Εἴοπ. εἰ Οὐε!, πουλῖπαπΐ 
᾿Αρίσπαρχον. ϑοτὶρίαταπη ϑιερΠδηὶ 
ἢτγγηᾶὶ Οοάεχ Ρατγὶί. εἰ παγγαῖῖο ᾿πίτα 
δὰἂρ. 6, χο. αὐὶ οἵἷϊ : ἐὼν μή σινες ἐϑε- 

λούσιοι φοιίνωνται. Ἔκ πούτου ᾿Αριστώ- 
νύμος Μεϑυδριεὺς ἔρχετωι (ἐϑελούσιος 
ΠΟΠΡ6) δαλίσας ἔχων, καὶ ᾿Αρισπέας 

Χίος γυμνῆτας, καὶ Νικόμαχος Οἰσαῖος 
γυμνῆτας. Νόοη ορὰβ εἢ ἰρίταγ γει- 
{ΚῚ1 ἢ τοξοτῶν. Μεοαπὶ {δητὶτς νἱάθο 
ΗδἰΚατγίαπ). : 

εἰς τὸ πτοιαῦσα) Ἦοσ ρῖὸ ναυϊραίο 
εἰς ταῦτα εχ Οοά. Ρατγ, δαίοίν!. 

1. δείλη ἤδη, οἱ δ᾽ ἐκέλευον] Ψαἶρα- 
18 ΠῚ [οτ]ρίατατη δείλη, ἤδη δ᾽ ἐκέλευον 
εχ Εἰοποηῇ εἰ Ῥαγη, αὐὶϊ εἰ οἱ δ᾽ ἐκέ- 
λευον, ἴα σοτηιξεπάστῃ εἴς σοη]εοετγαῖ 
Ηυτοῃηΐοη. ἱ 

συντίθενται] ἘΔ4, νεῖξ. σατα Οαεῖϊξ, 
συντίϑεται. : 

συμβοηϑήσειν) Ματει δῆς οοη]δ- 
ξϊαγαπὶ ρο Ηυτοπιηίοηυ πη τεοερα-᾿ 
τὰῖ Ζευης εἴ Υεῖκε ἴῃ ἰοσὰπι νὰ]- 
βΒαῖὶ αὐτοὶ συμβουληϑεῖσιν ἐκβαίνοντες, 
αυοά εἢ ετἰαπὶ ἴῃ Οοαὰά. Ουεϊῇ. εἰ 
Ετοη. πἰἢ ηποὰ βαίνοντες Ὠδῦειὶ Ετοη. 
αὐπσοὶ δὲ συμβουλῆς ἕνεκεν βαίνοντες ε(ξ 
ἴῃ τυδύρῖηθ δίερῃ. εἰ Οὐοά. Ρατγῖ[. 
ηυοά ἱρίαπ), πλαίαῖο βαίνοντες ἰπῃ ἐκ- 
βαίνοντες, οὐϊάϊε ΝεΙῆα5. Ιμεοποῖὰ- 
νὰ. βΡαπιλπδηὶ σοπ]εέϊυταπη Ρτορο- 
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Ταῦτα συνθέμενοι, οἱ μὲν ἐπορεύοντο, αλῆϑος ὡς δισχί- 2 

λιοι" (καὶ ὕδωρ πολὺ ἥν εξ οὐρώνου) Ξενοφῶν δὲ, ἔχων 

τοὺς ὀπισθοφύλακας, ἡγεῖτο πρὸς τὴν ᾧΦανερὰν ἔκβασιν, 
“ἶ ͵ -“Ψ,« Φ εδ' ε ΄ ἢ Ν "-“» 

πὼς ταύτη τὴ ὁδῷ οἱ τῦολεμίοι τοροσέχοιεν τὸν νοῦν, καὶ 
. , 

«ς ᾿᾿ 7 « ..7 5" Ἁ “ " 2 

ὡς μάλιστω λάϑοιεν οἱ περιϊόντες. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ3 

χαράδραν οἱ ὀπισθοφύλακες, ἣν ἔδει διαβάντας τρὸς τὸ 

ὀρϑλιον ἐκβαίνειν, τηνικαῦτα ἐκυλίνδουν οἱ βάρβαροι ὁλοι- 
᾿ ε » 

τρόχους ἁμαωξιαίους, καὶ μείζους καὶ ἐλάττους λίϑους, 

οἱ φερόμενοι πτωΐοντες πρὸς τὰς πέτρας διεσφενδονῶντο" 
Ν Ζ » ἣλ 7 -͵ ,...5 Ἢ μνν" γ , 

καὶ σαντώπασιν οὐδὲ πελώσωι οἷόν τ ἥν τῇ ὁδί. Εἰ νιοι 4 
δὲ ἰώ “» 2 Χ 7 Ἕ "7, 9 » ἢ 
ε τῶν λοχώγων, εἰ μή τούτη δύνωιντο, φλλῆ επειρωντο 

Ν » 2 ν ΄ » 2 Ἄ ᾿ ς Ν δὲ 7 

κώι τουτῶ ἐσοίουν, βέχϑει σκοτος ἐγένετο. ἔσει δὲ (ΟΥΤῸ 

5 » Ψ 3 7 Ζ 3 Ων δι δ ΄ δὲν ᾿ 

ἀφανέϊς εἶνωι ἀπιόντες, τότε ἀπήλϑον ἐπὶ τὸ θεῖπνον 
ὅς. ἢ δὲ Βα, ἃ 2 αἰ ἂν 4} 5 

ετυγχῶνον δὲ κωὶ ἀνώριστοι ὄντες αὑτῶν οἱ ὀπισϑοφυλα- 

κήσαντες. 

{υἷὉ : αὐσοὶ δὲ συμβληϑεῖεν ἐκβαίνοντες : 
ΔΙτΕτγα ἢ : αὐτοὶ δὲ συμβολῆς ἕνεκεν ἴοιεν 

ἐκβαίνοντες. Ἰπιεγρτγείαϊας πᾶποὸ: 2 
αὐ φοη μησεηαμτη (5 ῥέγσεγεηί ααίδοη- 
“εηο. Μεϊαῆατη νετῆοηεπὶ (Π8|}}- 
οδπὶ ἰδυάδςξ ϑιερῆαπαβ, αὐϊ εἴ : εἰ 
ἰες αμήγες, σμὶ αἰϊοϊεηΐ 6η δας, σϑρεῖ- 
ἡἰαπὶ τποριίεγοί θη ραν ἰες ναἰόες. Μαυ- 
γαῖ σογγεδϊ πα δάϊαναι ἤτη}}15 1ο- 
οἂβ ἰηΐγα [εξξ. χό. Ξενοφῶν ὄπισϑεν ἐκ- 
βαΐϑων τορὸς -ὰ δρῇ ἕλυνε τὴν ἀπόφραξιν 

--- Χειρίσοῷος ἐκβαίνων --ττο καὶ ἀεὶ οὕπως 
ἐβοήϑουν ἀλλήλοις. ϑεά ἴῃ δο ρεσοᾶ- 
νῖς Ματγεῖὰβ δασηαὰς εουτὶ Ηατοῃϊη- 
ἴοη, Ζεαπε εἰ γεῖίκε, αυοή [Ὁ]ο- 
Οαπὶ αὐτοὺς -----ἐκβαίνοντας πα χεταηΐῖ 

σοηῖγα ᾿ἸὈγογα τ [οτὶρίογιι τ δαέϊοτί- 
ταῖεπλ. 

2. συνθέμενοι) ἘΔά, νεῖ. σὰατῃ Ἐϊοη. 
συμβαίνοντες" οἱ μὲν οὖν. [ΟΠοΙΑν}] 

Τοτρτατγάτη Ππαῦεὶ Οοά. Ραγ, εἴ πγᾶγ- 
ξο ϑίερῇῆ. ἰϊεπὶ νεῖὰ5 νεγο ΟΔ]}1οα 
εἴ ἴῃ τπᾶγρῖπα ΨΊ]ΠοΙ, Πθ6γ 2. ρτοθᾶ- 
νι ἐαπάθδπη Μαυτοῖαβ. 

οἱ πχεριϊόντες) [ἴὰ σὰ πὶ Πἰῦτο Βτο- 
ἀεὶ Το ρῇ ρτὸ νυ]ραῖο τσαριόντες. Ῥὰ- 
ΤΠ, τσερι δόντες ἀδῖ. 
οἱ δ᾽ ἔχοντες σὸν ἡγεμόνα κύκλῳ τσεριϊόν- 
τε; καωταλαμβάνουσι τοὺς φύλακας. 

Τιαρθδξε 5. 6 8" 

Οἱ μέντοι πολέμιοι, φοβούμενοι δηλονότι, 

3. χαράδραν οἷ] Ο(οά. Ῥατὶ. ἐπιχα- 
ραδραῖοι ὁπ. ἀαἴῖ, ϑ8εηαδηβ ὁλοιτρόχους 

εχ ϑυϊάα δαίοινὶ ἴῃ ἰσσαπὶ νυ ραῖὶ 
ὁλοτρόχους. ἴῃ ἰἴῦτο Ῥατγιί. εἰ ὅλοι- 
πρόχους τεαπῖς εἰἰᾶτα Δ] ΟΚεηδτῖο 
84 Ηετοάοϊαπη ἢ. 420. Ργφίεγεα 
Θυϊάας λίθους ὅλοισ. ἀαῖ, εἴ [Ε4επ8 
λίϑους ἸἰΌετ Ετοη. οὐτη Ρατι, οτα τς. 
θεὲ νϑοᾶῦαΐο ὁλοίσροχος ἀϊξὶαπὶ ἴπ 
Τεχίοο στ. εἰ δὰ Οτρῃῖοα Δύροη. ν- 

᾿ς νΝ : 
-οταίΐοντες) Μίτον νυϊσαία τῇ τοαίον- 

σες ἴάατη ἀἰὰ ἰο]εταῦε ᾿πτεγργείθβ οἵ 
Ἑάϊίογεβ, αυοά Ὁ πος ἰοοο δθἢοτς- 
Τεῖ, 

σῇ ὅδῳ]} ϑοτὶρίαγατη Ετοη. ΠΌτὶ τας 
Ρετίαπη ἴῃ Ρατγ, εἰσόδῳ Ρτοῦαν τ 516- 
Ρἤδηυϑ. 

4. ἀσιόντες)] Εάά. νοῖξ. σὰπιὶ Οπε!ῇ, 
ἀπιόντας ὨΔΌΕΘΠϊ. 

φοβούμενοι δηλονόσι)] Εδοο νεῖθα εχ 
1Π|ῦτο Ῥατι. εἰ Ετοη. ἱπίεγαϊ, 486 εχ 
᾿πτεγροϊαιίοης οτίὰ σεηεραῖ Ζεαπε : 
ἀείποερα νυ]ραῖαπη οὐδ ἀνεπωύσωντο 
σοττγοχὶ ὃχ Ρατ, οὐδὲν ἐπαύσαντο εἴ ἰπ 
Ετοη. Οὐτῃ ρδτοϊὶρῖο οοραϊαῖαπα 
ἀναπαύεσθαι παίρίατη τέρογῖεβ, ἢ 1- 
4.6 ψεέτὸ Πηρ] εχ νεγῦιπη. 566] 68 
δέ εχ Ρατγί(, ᾿πίεγυϊ. 

Ν 4 
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3. ὦ 7ὔ ,», {ἢ τὰ ἂς -Ὁ Ν , 

οὐδ᾽ ἐπαύσαντο δὶ ὑλήῆς τῆς γυκτὸς κυλίνδουντες τοὺς λί- 
Ε 7 ὅ Ὁ Ὁ» Ζ ς Δ οἵ Ν 

δ ους τεκμήρασθαι δ, ἦν τῷ ψόφω. Οἱ δὲ ἔχοντες τὸν 
ς 7 7) “..0. ΞΖ: Ἂ 7ὔ 

ἡγεμόνω, κύκλῳ περιϊόντες, κωτωλωμβάνουσι τοὺς ᾧύ- 
᾽ σοὺ ΄ ᾿- ε 5 [4 

λωκας ἀμφὶ τοὺρ κωϊημένους" καὶ τοὺς μὲν ὠποκτείνων- 
ΝΜ Ν ἊᾺ 3 Ὁ ϑι- “ ’ 9 ε 

τες τοὺς δὲ καταδιώξαντες αὐτοὶ ἐγταῦϑω ἔμενον, ὡς 
"ἢ δ ΕΖ ς 3 Ε »" 3 ᾿ς ἣν, 

Ο κατέχοντες τὸ ὠκρον. Οἱ ὅδ οὐ κατεῖχον, ὡλλὼ μῶώστος 
ἐ « Ἁ ,» "ν 5. Ν 5 ς ἣν .» ς (ἃ Ἂν ἀν ΟΣ Ἃ 

ἥν ὑπὲρ αὐτῶν, τωρ ὃν ἥν ἡ στενή ὠυτή ὁδὸς, εῷ ἡ ἐκώ- 
ε 7 3, Τα ΟῚ " Ἂν 

Θήηντο οἱ φύλακες. ἜΦοδεος μέντοι αὐτόϑεν ἐπὶ τοὺς 

πολεμυίους ἥν, οἱ ἐπὶ τῇ φανερῷ ὁδῷ ἐκάϑηντο. 
Ἁ 

Ἐπεὶ δὲ 
ες Ζ « ΄ ΕἸ 3 » ἊΨ » ἥν, 

ἥμερω ὑπεῷωινεν, ἐπορεύοντο σίγη συντετῶγ μένοι επὶ τοὺς 

7 Καὶ τὴν μὲν νύκτω ἐνταῦϑω διήγαγον. 

Ξ ᾿ ἥ, Ἄς « 7 » ΄ Ἢ Φἣ» ΕἾ » 

πολεμίους" καὶ γῶρ ομίχλή ἐγένετο ὥστε ἔλωϑον εὙ- 
Ἂς ' 2 Ν "ἃ 3 ᾿ . 7 

γὺς προσελθόντες. Ἐπεὶ δὲ εἶδον ἀλλήλους, ἥ τε σάλ- 
3 4 3 Η "4 ε Ἐ} Ψ, » 

πίγξ ἐφθέγξατο, καὶ ἀλωλάξαντες οἱ “Ἕλληνες ἴεντο εἰς 
ὃς .2 ς 3 54 » ῖς ἘΜΉΝ 

τοὺς ἀνϑ)ρώπους" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ὠλλὼ καταλιπόν- 
Ν «ἈᾺ ᾿ ἰγῖς 3 ΄ ὃ 37 Ἂς 

τες τὴν ὁδὸν, φεύγοντες ὀλίγοι ὠπέθνησκον εὔζωνοι γὰρ 
“:ἢ ς δ τ .5 7 3 7 “" Ὦ 

8βήσαν. Οἱ δὶ ὠμφὶ Χειρίσοζον, ὠκούσαντες τῆς σῶλ- 
5. Ν 322 τλᾷ ᾿ς Ἂ Ἕ οἸΖ ᾿ 57 

πίγγος, εὐθὺς ἴεντο ἄνω κωτὼ τὴν φανερὰν ὁδόν" ἄλλοι 
Ἀ "»“Ξ "»" Οὐ » ο- ς Ἂς Ἂ 7 ἡ λ6}} 

δὲ τῶν στρωτήγων κατ ἀτριβεὶς ὁδοὺς ἐπορεύοντο, ἡ ἐτυ- 
Ψ 5, 3 ᾽ « 2 ΡΝ 

χον ἕκαστοι ὄντες, καὶ ἀναβάντες ὡς ἐδύναντο, ὠνίμων 
» ΄ »΄"Α᾽ »» “ “ 7 »᾿΄ 

θ ὡλλήλους τοις δόρασι. Καὶ οὗτοι πρῶτοι συνέμιζων τοις 
- Ν 7 Ἡδὰ "ν εν δὐδνι. 

προκατωλαβοῦσι τὸ χωρίον. ἘΞ ενοῴων δὲ, ἔχων τῶν ὁπι- 
᾿ ἐν ἰρῖπ - ͵ τ ον. 7, 

σϑοφυλώκων τοὺς ἡμίσεις, ἐπορεύετο, ἧπερ οἱ τὸν ἡγεμόνω 
3] ᾿ 3 ᾽ ΠῚ ΟΥ̓ "» « ἱ ο Ἂς ᾽ 

ἔχοντες: (εὐοδωτάτη γὼρ ἥν τὸς ὑποζυγίοις) τοὺς δὲ 

ἐπὶ σοὺς ἀνθρώπους Ὠάθετα νἱάεξιυγ - 5. κύκλῳ ποεριϊόντες) ΨΌΪΡΟ ἀπίερο- ἐ 
τάδ Π106Γ. τα νεῦρα καὶ σὰ ουτῃ Οοαϊρα Ῥατΐ, 

αἰ Ετόη. οἰ. Οἱ. 16ξϊ..,2. 
ἀποκτείναντες (Οα. Ρατ, Ετοη. εἴ 

δυϊάαβ ἴῃ κωτῳκωίνειν Πα Θηΐ χαζά- 
καίνοντες, ἰξὰ τετηρὰβ. αἰϊααὰ ἰρααθης 
καταδιώξαντες ροϊυϊατα ν᾽ ἀδίατγ, 

6. αὕτη) ϑυϊάδβ ἴῃ ν. μαστὸς ΟΥΩΪ- 
δι. 

ἡ. ὑσέφαινεν] Ἐϊοη. ᾿ἰδεῖ ἐσύγχανε 
ἅδι, ἀεϊπάς ἐπεφϑέγξατο:; ροῖεα νοτ- 
Ῥὰ οἱ Ἕλληνες οπιίίτ. Βοέϊια5 νοῖο 

καταλιπόντες) Οὐε]. λιπόντες Ὠᾶ- 
Ῥεῖ. 

8. ἀνωβάντες]) Εαά. νεῖξ. οαπὶ ΘΕ], 
ἐκβάντες ὨαὈεηϊ. εϊπ ας ἀνεήμοων 8]- 
ἀὰ5 σαπὶ ᾿ἰΌτγο Ῥαγ, 

9. καὶ οὗτοι τορῶσο.}] Ψαυϊρδῖυτη οὗ- 
σοι μόνοι τορῶτοι ΕΧ ᾿ἰῦτο Εἴοπ. εἰ νεῦ- 
ἤοπε Απιαίβοι οοτγοχῖς Η το πίοῃ, 
οὕτω μὲν οἱ τορῶτοι τηαϊεῦαϊ Ῥοτίοη. 



ΤΠΙΒΕᾺ ἵν. ΟΔΡ. ΤΙ. τδ5 

ΒΡ. 37 » οἵ 3, ᾿ 3 

ἡμίσεις ὄπισθεν τῶν ὑποζυγίων ἔταξε. Πορευόμενοι δύ το 
3 7 « Ἁ “ ε » ΄ « 

ἐντυγχάνουσι λόφῳ ὑπὲρ τῆς ὁδου, κατειλημμένῳ ὑπὸ 
.ν δὰ ἈΝ Ἂἵ » ΩΝ »“» 

τῶν τοολεμίων, οὺς ἢ ἀποκόψαι ἥν ἀνάγκη, ἢ διεζευχϑαι 
5 Ν »“ 7 ν᾿, 

ὥπὸ των ὥλλων Ἑλλήνων. 
3 Χ ΕΝ ᾽ 7 

Καὶ αὐτοὶ μὲν ἂν ἐπορεύϑη- 

σῶν, ἧπερ οἱ ἄλλοι" τὼ δὲ ὑποζύγιω οὐκ ἦν ἄλλη ἢ 

ταύτη ἐκβηνωαι. Ἔνϑω δὴ τταρωκελευσάμενοι ἀλλήλοις, τ 

προσβώλλουσι πρὸς τὸν λόφον ὀραγίοις τὸς λόχοις, οὐ 

κύκλῳ, ἀλλὼ κατωλιπόντες ἄφοδον τοῖς πολεμίοις, εἰ 

βούλοιντο φεύγειν. 
᾿ 3 3 

Καὶ τέως μὲν αὐτοὺς ἀναβαίνοντας, 12 
.- 2.ΝΔη να ς ἧς 3 3 

ὅπη ἐδύνωντο ἕκωστος, οἱ βάρβαροι ἐτόξευον κοὶ ἔβωλλον, 
ϑ ις ᾽ 3 Ε Ἂς -“ ᾿, 

εγγυς δι ου τροσίεντο, ῳλλώ φυγὴ λείπουσι τὸ χωρίον. 
»"»-Ὁ΄᾽ ͵7 ς« « ιν δ 

Καὶ τοῦτόν τε πιαρεληλύϑεισαν οἱ “Ἕλληνες, καὶ ἕτερον 
“ ὃ 393, ᾿ 7 Β΄ ἃ, “Ὁ ἕΞ 

ὁρωσιν ἔμπροσθεν λόφον κατεχόμενον" ἐπὶ τοῦτον αὖθις 
ΤᾺ ΄ 3 ΄ 3 ἐᾷ -“ 3 

ἐδόκει τορεύεσ “᾽ αἱ. Ἐννοήσως δὶ 0. Ξενοῷων, μὴ; ει 13 
3) Ν « 

ἔρημον κατωλείποι τὸν ἡλωκότω λόφον, καὶ πάλιν λα- 

1οΟ. λόφῳ] 5 εταί μασσὸς {εξὶ, 6. 
πογηϊηϑίαβ; {εὰ ἢ σΟΠΊρΑΓΕ5 [εξξ, 14. 
ἀϊνοτίαβΒ. ϑεαυθπβ ἤν οἵαἱπὲ Ἑτοη. 
11Ρεγ. 

ἘΠ. ὀρϑλίοις σοῖς λόχοις) [114 μὲ ἰοολὲ 

βηριΐι ῥγοοεάογοη, τοῦ ἰα τη ζ γον 6721 
)αοονεπί, ζοϊογποηπυοῖίς, [τὰ ΝΥ εῖϊῖκε. 
Οἵ. ἵν. 8. 10. 6644. 

ἄφοδον]. Τιε πόαν! σοη͵δέξαγα πη 
νυϊραίο ἄμῴοδον φτθοία τ ΨΥ εΙ ἤα5 εἰ 
Ἡμτοβιηίΐοη. 

12. καὶ τέως μὲν] Υ αἱραίατῃ Γοτὶρία- 
ΤΆτη, αδ6 εἰΐϊδπὶ εἰ ἴῃ Ομ]. καὶ 
ὁρῶντες αὐτοὺς ἀναβαίνοντας, ὅπη ----οὶ 
βάρβαροι οὔτε ἐτόξευον οὔτε ἔβαλλον, 
ἐγγὺς ὁδοῦ ταροσιόντας, ΘΓ Δ ΡΪΔ ΠΕ 
ἐτιριάατη οἵ ἃ παίαγα Ὀδυρδτοόγατη 80- 
Ποιτεηΐετη ἰὰηάογα σεηίαι!ς Ζεὰπε εἴ 
εχ Οοάϊοςε Βτιοάθιὶ, Ῥατγιῖ. εἰ Εἴοηῃ. 
τηυΐανι. Οὐοπίτα οὑπὶ νἱπὶ νοῖθο- 
συγ ποη αἤξουτζιπ δῇ γηγαί ΔΝ εἰίκε, 
4] νετῦᾶ οὔτε ἐσόξευον δὰ Οτεθοοβ δά- 
ἢυς Ἰοηρὶαβ Τεπιοίοβ τεΐετι, {16 νθῖῸ 
ἐγγὺς ὅδοῦ τυροσιόντας ἱπιεΓρτείδίαγ 
ῥγοῤε αοορεάφηίες. ἘΕΠῚΞ επίτα ῥ᾽ εοηδί- 
Γηυτη, αἱ τσανταχοῦ γῆς», ἤμο «Ἱοῖη16 
εἴ ἤπλ|ὰ. Θυδπ δ ηϊδητίαπι αὐ ουϊ- 
΄υᾶτῃ ἀοέϊο ρτορεῖ, νεῖθοσ. ΝΡ ἢ} 

ἤτη "15 Ρ᾽εοπαίπηιιβ νοσδῦ}} ὁδὸς τα- 
Ῥεαβ εἴ, περ, ἢ υπασᾶτ ζαυϊῆει 
Γγεαυεηϊαί5, οομητηοάθ 60 φοίεγαϊ 
ὉΠ Χεπορῃοη 1 ἴοοο, 48] Ἀπιδίριας5 
1τὰ ἔατατιι5 εταῖ. δεὰ τῇδε Ζευης 
αἰΐ ΟΡΡΟΩΙ ΠῸΪ σέως εἰ ἐγγὺς Πῖσ εἴ 
ἱπῖτα ν. 4, 16. {Τῦτοδίααθ δηΐ) σέως 
σαὶ ρδγορίο σορυϊαπάυπῃ εἴν, [η- 
ἄεχ Ζευπίδηιβ τλᾶ]6 [Ὁ] αὖ Ζμ: ἸΏ- 
(εγργείδτασ, Ουτὰ ρδτορίο εἱξ ἴῃ 
Αρεῆϊδο 11, 10. 

κωὶ ἕσερον ὁρῶσιν] ἘΔά, νεῖξ, σὰ πὶ 
Οαεϊῇ, εἰ Εἴοη. καὶ ἕσερον ὁρῶντες, [εὰ 

οοΟΡυΐάτῃ καὶ ογαϊτς πε], Οείεγα πὶ 
ὁρῶσιν οὐτὴ Η (ΟΠ πίοπο Ζεῦπα ἰπ- 
τογργείαταβ ἀδί να πὶ ῬΔΥΓΟΙΡΙΙ ρΡαη- 
ἔϊατ ρος κασεχόμενον ρΡοπίατη υἶα- 
1πτ, ἂἡ ἐδόκει τεΐξευγθίαγ δὰ ὁρῶσι. Οὐτα 
ΒίΕρῃ8η0 ρΡαπέϊατπα ροίαϊς ΨΥ εἰΚα. 
Ἑαυϊάειι νϑυίευτη : σἱκαάμη ἤπμηςο σοἰ- 
ἐρρὲ ῥγα εγιεγαηΐ ΟὙὐαοῖ, ομηι αἰ δου μ 
σοι ΡΙσεγ ηι1, 

αὖϑις) ἈΑτηδίοου5 μβηπς εἰΐα ομρξῆα- 
ἐλοηο ἱπτεγργείαταβ εὐθὺς ΙΘρῚΠ νι ά6- 
τὰ ἩμυτςομΙηίοπο. ΡΙΊῸ τοῦτον ΓηΔΓΡῸ 
ΨΊ]ΟΙ, ἀαι πούτους. 

13. καταλείποι] Είοη. λείσει. 86- 
4υδη5 καὶ Ομ πὶ Π18]1Π|. 
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7 ε , Ε] »-ο-ἷ΄:ο »"» « Ν ΄σο 

βόντες οἱ πολέμιοι ἐπιϑόντο τοῖς ὑποζυγίοις παριουσίν, 
ΓΑ Ἶ Ν δὲ ρ ἃς δε 7 .« δ Ν “ἷ » ε δ -» 

(ἐπὶ πολὺ δὲ ἥν τὼ ὑποζύγιω, ἅτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ 

πορευόμενω) καταλείπει ἐπὶ τοῦ λόφου λοχαγοὺς Κή- 

Φισόδωρον Κηφισοφώντος, ᾿ΑΘηναῖον, καὶ ᾿Αμφικράτην 

᾿Αμφιδήμου, ᾿Αϑηναῖον, καὶ ᾿Αρχωγόραν ᾿Αργεέϊον Φυ- 
, "ΙΝ ΝῈ μὰν “ ΡΈΕΙ 7, δ μὰ Ν οὐ ζ 

γάδα" αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λοιποὶς ἐπορεύετο ἔπι τὸν δεύ-- 
εΖ Ν Ὼ»" ῸῸὋ ͵7 Ἂς »-«ς « ροω 

τερον λόφον, καὶ τῷ αὐτω τρόπῳ καὶ τοῦτον αἱρουσὶν. 
5 ᾽ 3... δὼ Ε δ 2.5 

14Ἔτι δ᾽ αὐτοῖς τρίτος μωστὸς λοιπὸς ἥν πολὺ ὀρϑιώτατος, 

ὁ ὑπὲρ τῆς ἐπὶ τῷ τυρὶ κωτωληῷϑ εἰσης φυλακῆς τῆς 
Ν δι “» 7 

Ἰδὄγνυκτος υπὸ τῶν προελϑόντων. Ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς γον οἱ 
« “ « ᾿ 5 ὸὶς 7΄ 

Ἑλληνες, λείπουσιν οἱ βάρβαροι ὠὡμωχητὶ τὸν μιωστόν᾽" 
: » ΄ “" ἃ. Ὅμ5 ὔ , 7 

ὥστε ϑαυμαστὸν γενέσϑαι πᾶσι, καὶ ὑπώπτευον, δεί- 
5. ἣν τι, Γ. ᾿ »“» 39 »" 

σωντῶς αὐτους, μή κυκλωθέντες πολιορκοιντο, Φπολίσειν. 

Οἱ δὲ ἀρω ἀπὸ τοῦ ἄκρου καϑηορῶντες τὰ ὄπισιϑεν γιγνό- 
7 δ Ν ὡ- 3 9 ᾿ ᾽ ΄ 

μένον, πάντες ἐπὶ τοὺς ὁπισιοφυλώκως ἐχώρουν. 
»“ὝὟ Ἃ Ἂς ο“ Ψ 5 ΄ βν “ὡς Ἂς 

Καὶ Ξενοῴων μὲν σὺν τοῖς νεωτάτοις ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ 
57) Ὄὰς Ε "7 5 ὦ « 7 .“ ς 

ακρον, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐκέλευσεν υπάγειν, ὄπῶὼς οι 

ἐπὶ -τρολὺ] Ῥεγ Ἰοηραπιὶ ἔραίία πῇ 
Ρτοσδάθραπῖ. ϑεαυεξηβ Κηφισοφῶντος 
ΡΙῸ νυϊξαῖο Κηφ,σιφῶντος εχ ΟΕ]. εἴ 
Ῥατι. τεοθρὶ. Ῥοβετγίου (ἀπηεῃ ἰ6Γ 
Κηφεισοῷ, ὨδΌεῖ. 

καὶ ᾿Αμφικράτην ---ο Αϑηναῖον) 7666 
νεγῦα εχ ᾿Ότο Ρατι(. εἰ Ετοη. τεβίταϊῖ 
Ζειπα. (Οοιηρατζᾷ (εξ. 17. 

14. λοιπὸς ἦν τσολὺ] Εχ ΟΕ] Γ. ἦν 
λοισὸς καὶ τσολὺ εὐἀϊάϊι Ζειπε, ὀρϑιώ- 
τεέρος ἢ ὃ ὑπὲρ τηαϊεῦαι ϑιίθρῃδπαβ. 
Μαῖὶς ἀείποςρβ κασαλειφϑείσης Ῥατιί. 

ῬΙῸ τυροελϑόντων ἵπ }ητῖπα, ΟαΕΪΓ. 
Ῥατι, Ετοη. εἴ ἐϑελόνσων, ααοά Βτο- 
ἄδαξ ἴῃ ἐθελοντῶν τηα αι. [π (σ06]Ὲ, 
ἃ (εσυπάᾶ τῇᾶπὰ ἐλθόντων (οΥρΡτ ΠῚ 
εῇ, 

1. ἐγγὺς ἦγον] Ματρο ϑ:ερῇ. συ πὶ 
ἸΠΌτο Βτιοάβοι, Ῥαγη, Εἴοπ, ἐγένοντο 
ἀλῖ. 

ἀπολιπεῖν] Τὰ Τίθεγ Ῥατ, 
εἰ ἀσολείσειν. 

οἱ δὲ ἄρα ἀπὸ ποῦ ἄκρου] ΜΥεῖϊῆκε 
ἤφς ἴῖᾷ σορ]απάα σοηΐει νετθᾶ, οἱ 
εἷ ἀπὸ τοῦ ἄκρου Πηϊ 11 φμῖ γώφιπι γε ]1- 

ψυΐϊξο 

φμεγαηί, δαγῥαγί. Ἐαιϊοπεπὶ ἤδησ 
εὐϊ : Ναγὶ ποη αἰἸοϊ μεν καϑεωρακότες, 
Μιὰ καϑορῶνσες. ϑεὰ δουπηΐηα τηᾶ- 
Ἴογε ποῆ εἴὰξζ ορὰβ8 84 ρετγίρί οἰεῃ- 
ἄστη, ἐχώρουν πο εὔξ ἐνεγαη, εὰ 
ἐδαηῖ ; οὐἱ τετηροτὶ ἢ ρετγίεδϊζα τη κα- 
ϑεωρακότες Ἰαηχὶ δε ΧεπορΠοη, ἰπ- 
ερίε ἐεοῆει. 

τὰ ὄπισθεν γιγνόμενα ) ΨΥ εἴΚε ΑΒῆτ- 
γαῖ ποῆ εξ] φίαδ α ἹΕΡῸ ΦΕΥΕΥΦΊΥΜΥ 

{εὰ φμα; α ἡέγρο ἐ[Ἴδη!, Ἰαταθητα [0]}}- 
σεὶ οὐπὶ Εχίτγε πο ἀρ Πιῖη6. Ὡς 10- 
τηδηςϊϊς Ὀατγρατὶ ποη σορίταῦαηϊ, {εὰ 
εχ σο]]6 ἀε)σεγα νοϊεραπὲ Οσθθοοβ. 
ὑτὶ ἀσοεῖ (ἐξ. τῦῦ. δ 18. 

16. ὑπάγειν, ὅστως} Απγαίςοια5 νετγεῖξ 
αἰϊας ῥεάοίφητῖηι μγ6 ἐο σοηοφμῖ ἐμ}: 
αυδῆ ἕως [οὐἱρῖα πη ἰερίηει, ἱπάεχ 
Ζευπίαπαϑβ τα πῇ ῥεαρίφηγ7: {χω νετ- 
τἴτ, {64 11..4. 48. ῥγοσράογε νεὶ τοροά-- 
γεῖιν ἱπτετργείαίασ εθεραὶ ῤγάοε- 
ἄεγε. ἤὸος ἰἱρίαπι ἢ. 1. Πρηϊῆσαι {ἐ- 
Πυξη5 προελθόντας. ( εἴογαπῃ ἕως εἴ- 
ἴᾶτα ᾿ρίε ἐοσ ρία αι τη ]}] 6 πη. ; 
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»- ͵7ὕ ᾿ Ά,. 

τελευταῖοι λόχοι προσμίξειαν' καὶ προελθόντας κατὼ 
Ἂ ςἵΙ͂ΝΧ 2 "ἽἼς-ς ΩΣ “΄ Ἢ ε δ᾿ 

ΤῊΝ ὁδὸν ἐν τῷ ὁμώλῳ ϑέσθϑαι τὼ ὅπλω εἶπεν. 

τούτῳ τῷ χρόνῳ ἤλϑεν ᾿Αρχωγόρας ὁ ̓ Αργέϊος πεφευγὼς, 
Ν μὲ «ς 3 Γι Ε] ᾿ν »“ ΄ Ἂ ν 

κῶώϊ λέγει, ὡς ὠπεκοπήσαν ὠπὸ τοῦ πρώτου λόῷου, καὶ 

ὅτι τεϑνασι Κηφισόδωρος καὶ ᾿Αμφικράτης, καὶ ἄλλοι, 
-«“ ἑωδὰ 7 Ἂν Ψ "Ὰ ἣ; Ἂς 5 

σοί μή ὠὡλλόμενοι κώτω τῆς πεέτρῶς πρὸς τοὺς ὀπισϑο- 

Φύλωκας ἀφίκοντο. Ταῦτα δὲ διωπραξάμενοι οἱ βάρ- 18 
β τ, ΓΕ ΝΕ ΄ λό »“» Ὁ ΝΙΝ “-- 

οβο!ν κον ἐσ οὐντιστορον οῷον τω μῶώστωῳ Ἄώι ὁ Ξ,8»)0-- 

»" Ψ ΠΝ τὐδὲ ε ς -“ 

Φῶν διελέγετο αὐτοὺς δὶ ἑρμηνέως περὶ σπονδῶν, καὶ 
Ν ἂς ΗΑ, ͵ 

τοὺς γνεκθους οὐΤΤΎΉΤει, 

Ν Ὰ ν ΄ 

μή καίειν τῶς κωμας. 
“ 

Ἔν ῳ 

Οἱ δ᾽ ἔφασαν ἀποδώσειν, ἐφ᾽ ᾧ 19 

Συνωμολόγει ταῦτω ὁ Ξενοφῶν. ἡ 
᾿ Ν Ὰ 37 Ἃ ,ὔ ε ᾿ “Ἢ 

δὲ τὸ μὲν ὠλλο στρωτευμον. πώρϑει, οι δὲ ταῦτω 
΄ ᾿ Δ 3 7 - 7 3... 2 

διελέγοντο, πώντες, οἱ εκ τούτου τοῦ τόπου συνερρύησαν, 
ΕἸ “ο .« ς ΄ 

ἐνταῦθα, ἰστῶντο οἱ σολεμίίοι. 
ὅ 3 » 

Καὶ επεὶ ἤρξαντο κῳτα- 20 
7 ἐν -“ “ἭἬ Ἂν Ἰὰς “) 9} ἧς 

βαίνειν ἀπὸ τοῦ μωστοῦ πρὸς τοὺς ὥλλους, ἔνθω τὼ 
“ἶ 3] “, Ν ς Ψ, » ζ 

ὁπλῶ ἔκειντο, ἰεντο δὴ οἱ πολέμιοι πολλῷ πλήσει καὶ 
᾿. ᾿ Ἀνᾳ 3 Ἑὸ ». 2 δε ἊῸ"ἭἍ Ω. “Ὁ -οο 

“ορύβω Κωϊ ἔπει ἐγένοντο ἐπι τῆς κορυζης του μώστου, 
3 ΕῚ ἢ ἊΣ ἡ 3 ;» ψ ὃς ΕΝὟἮΝ 

αῷῷ οὐ Ξενοῷων κατέβαινεν, ἐκυλίνδουν πετρῶς᾽ καὶ ἐνὸς 

σελευταῖοι λόχοι] 1ἴὰ πηᾶῖρὸ ϑιερῇ. 
σὰπὶ Οοάϊοε Ρατγιῖ. εἰ Ετοη. ρτοὸ λο- 
χαγοὶ Ὠαῦεης {οτὶρίατῃ : αἀείησαρϑ 
προμίξειαν Ῥατι. 

τσροελϑόντας]} 114 τεέϊε Ετοη. Τιδὲσ 

ῬΓῸ τσροσελϑόντας, φαοὰ ἀαπιπανὶϊ εἴ- 
ἴδ τὰ ΕἸ ΔΙ ὈΚάτι. 

ϑέσθα, τὰ ὅπλα] ΕΠ ἢ.]. οοηββενε 
2: αγηιῖς οἱ τη γμξῖος. Ἡΐϊης (εέϊ. 20. 
ὅπου τὰ ὅπλα ἔκειντο ἀἰοϊταγ Ἰοσ 5, αὐΪ 
οοηπῆι!τιετγδηῖ. 

17. τσρώτου] Οτϊς (οά. Ρατι, εἴ 
Ετοη. Ὠΐης εδοϊαπῦτ Ζεαηα. ϑυϊ!ἀδ8 
ἀπεκόπησαν ἰῃτεγρτοίαϊτυτς ἀνεβλήϑη- 
σών- 

Κηφισόδωρος) ἨἈεξλε νυϊχαίατη Κα- 
Φισίδωρος οοττοχὶς ΝΥ ΕἸ ἤὰ5 εὐ Ητομίη- 
οη εχ [εξ 13. δειᾷπι [οτὶριγἂπὶ 
Βᾶθεὶ συεϊῇ, Κηφεισίδωρος Ῥατ, Π 6- 
ἴποθρ5 ᾿Ιφικράτης αὶ Εἴοηῃ. 

18. ἀντίπορον)] Βτοάδεὶ σοπ]εξξαταπλ 
ἀντίσρωρον Ρτοῦαηὶ Ζειιηε εἰ ΟΝ εἶκε, 
ΠΟ ἐρο, ϑεουπάυπι εἰ πιεάϊαπι 

ΠΟΙ εῖα ᾿πι6 Πρ εκ. Ἑαυϊάεπι 
ἐπὶ τὸν ἀντιπέρας λόφον ποῦ μαστοῦ 

τη εὈδτ ς εὐ τοῖπ αἱ τη Πα Ατ- 
ταὶ Δ ΠδὉ. ἱ. 27, 9. ὈΌΪ εἰ ἀντέπορον 
ὅρος. ΟὐΟηίτα [ἰΌτΟ ἵν. 27, 4. γήλοφος, 
ὃς ἦν ἀντίῤῥοσος σοῦ τῶν Μακεδόνων 

στρατοπέδου νϊἀείαγ ἴῃ ἀντίπορος τῷ--- 
στρατοπέδῳ τηιϊὰπάα5 εξ. Οεϊεσαπι 
εἴ ο01115, ἀθ αυο (ἐεέξ, 12. 

καὶ ὃ Ἐξενοφῶν)] Αττουϊὰτη εχ Εἴοη. 
δαίοιντ Ζεαπα. 

19. τυάντες, ο}) Νυϊξαίαπι τσάντες 
οἱ ἐκ τούτου τοῦ πόσου συνεῤῥύησων. Ἔν- 
σαῦϑα ἵσταντο οἱ τοολέμιοι, καὶ Ἐπεὶ 
ἹΜυτεΐα5 ἴτὰ σοτηρεῦδι ; τυάντες, οἵ ἐκ 
σ. τ. τσ. συνεῤῥύησαν, ἐνταῦσα ἵσταντο, 
καὶ ἐπεὶ αἀὰ Οτϑοσος τοΐεσεηβ. Ζεαυ- 
πἰα πὶ Γεαυ!ταπΓ σὰπὶ εἰ Πκίο. Γιθετ 
Ετοη. τούτου ΟΥ̓, ποη ἱπερίε ! 

20. ἐπεὶ ἤρξαντο] Οτεοοὶ ουτὴ Χεπο- 
Ῥῃοπίε. Ὧδε ἴοοο, υδὶ ὅπλα ἔκειντο, 
νὶάε Γεϑιϊοπετι τό. οἱ συντεταγμένοι 
(ὰπι (εξϊ, 21. 

Καὶ εν 17 



22 
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Ἂ, ΄ ᾿ς. »“ “ δι ε Ἀ 

μὲν κατέαξαν τὸ σκέλος, Ἐενοφώντω δὲ ὁ ὑπασπιστὴς, 
3, ᾽ 35 τ ᾿ 

“1 ἔχων τὴν ἀσπίδο, ἀὠπέλιπεν' Εὐρύλοχος δὲ Λουσιεὺς 

᾿Αρκὰς προσέδρωμεν αὐτῷ ὁπλίτης, καὶ πρὸ ὠμῷφόιν προ-᾿ 
Κ΄. 2 ΄ ἢ δι Ζ ἂς ΡΣ “ 

βεβλημένος ὠπεχώρει, καὶ οἱ ὥλλοι πρὸς τοὺς συντεταγ- 

μένους ἀπῆλθον. 
ΠῚ Ν ῳὥ “ ε Δνλ ὸΣ ΄ 3, Ν ΝᾺ 

Ἐκ δὲ τούτου πῶν ὁμοῦ ἐγένετο τὸ Ἑλληνμοὸν, καὶ 
᾽ »Ἤ 2 »“ῳ ᾿ »-᾿» .ὶ »" δ. Ἂς 

εἐεσκηνήσωῶν ὠὐὑτου εν πολλῶώιΐις καὶ κωώλώωις οἱδοιονς, οὔ 
» ᾿" Ν 5“ Ν 5 ΠῚ » 
ἐπιτηδείοις δωψιλέσι" καὶ γῶὼρ οἶνος “πολὺς ἤν, ὃν εν 

᾿ 4 “ 5. 

28 λώξκοις κονιώτοις εἰχον. Ξενοφῶν δὲ καὶ Χειρίσοφος 
διεπράξαντο, ὥστε λωβθόντες τοὺς νεκροὺς ὠποδούνου τὸν 

ἡγεμόνα" 
24 δυνωτῶν, 

ς 7) 

στεβουιοῦ 

“ ( 3 7 5 »“ 

ὠωσπσερ γον": ται ἀνδράσιν ἀγωϑθοὶς. 
εἰ 

7 5 7 »ο 2 »Ξ“ ΕῚ ». 

καὶ ττώντω ἐποίησαν τὸς ἀποθανοῦσιν εν τῶν 

Τῇ δὲ 
7) ς " Ἁ “' ᾽ Ζ ὅν « 

ονεὺυ ἡγεμόνος ἐποβευοντο μῶώχομενοι οἱ ὥο0- 

ἐς δὶ (ὦ , Ν Σ 7 ὦ 
λέμιοι, καὶ ὁπή εἴη στεγὸν χωρίον προκατωλωμβάνοντες, 

Ὡδεέκώλυον τὰς ταρόδους. 
ς " λ ΙΓ με μἷ 

Οπότε μὲν οὖν τοὺς ΒΑ γρὴμεῳ 

κωλύοιεν, Ξενοφών ὀπισϑεν ἐκβωίΐνων τρὸς τῶ ὄρη, ἔλυε 

τὴν ἀπόφραξιν τῆς παρόδου τος ΕΝ: ἀνωτέρω πειρώ- 

26 μενος γίγνεσθαι τῶν κωλυόντων" ὁπότε δὲ τοῖς ὄπισθεν 

ἐπιθόϊντο, πδν᾿ λὰμ ἐκβαίνων, καὶ πειρώμενος ἀνωτέρω 

γίγνεσθαι τῶν κωλυόντων, ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν τῆς σαρ- 

κατέαξαν] Οοΐ. Ῥατ, κατέαξε, 8ε- 
αυεης ἀπέλιπεν νἸἀεῖαγ ΘΠ, 7107 σο71- 
Μεοιίμς ἐγαΐ Ῥτορίεν σεϊογιαΐοτα {{π6- 
Ιἰ5. 

21. προσέδραμεν] ἘΔά, νεῖ. οσὰπὶ 
Ουε!ῆ. παρέδραμεν ἄδηῖ. εῖποορ5 
βεβλημένος ἤτηρ!εχ εἴ ἴῃ ᾿ἰρτὸ Ῥατ, 
εἰ ΕΒοη. 

22. οἰκίαις] Μοσδθυϊαπὶ ἄεξεῇ ἴῃ 
ἙἘΔά, νεῖτ. Ουεῖῇ, εχ Ἰίῦγο Βτοαρϑὶ, 
Ῥατγιί. εἰ Ετοη. ἱπίεγαιτ Βιθρδηα8. 
Ὠεϊπάς ἐσπιτηδείωαις Ἐαά, νεῖῖ. σατη 
Ουε]Ὲ, 

ὃν ἐν λάκκοις)] Ψαϊξκαία ι ὥσσε ἐν ΕΧ 
δυΐϊάα ἴῃ κεκονιμοένος εἰ ΟαΠ 4]. οοτταχὶ. 
Βιοήφιυβ ὃν σ᾽ τηᾶϊεῦραι. Πὲ λάκκοις 
(Ιἀσὰθ5. ν᾽ πᾶτ}]5) ᾿ἴτὰ ΘΟ ΠΟ] α δά Α- 
τ ορ μά ηῖ5 Εροϊεί, νετ, 154. δχίου- 
Ῥία ἃ ϑ5ϊάαᾶ: 
“ὧν Ἑλλήνων ὀρύγματα ὑπὸ τὴν γῆν 

᾽ " « 

Αϑηναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι 

σηριοῦνπες εὐρύχωρα καὶ σαρογγύλα καὶ 

πετράώγωνα καὶ ταῦτο κονιῶντες οἶνον 
ὑπεδέχοντο καὶ ἔλαιον εἰς αὐτά" καὶ 
΄σαῦτα λάκκους ἐκάλουν. 

23. ὥστε λαβόντες} Τηϊοϊεπεϊα5. ἀϊ-- 
, δἴαπ) ΡΓῸ ἀποδόντες τὸν ἡγεμόνα (ἀα- 

σετη {{|πετὶ5 (γάμο τη) λαβεῖν τοὺς 
νεκροὺς σεηΐδι ννεὶῆκα. Οοάεχ Ρατγί. 
εἰ Ετοη. ἄδπηὶ ἀπέδοσαν. ἃπᾶὰε Ἰοσαπε 
Ἰδοχηοίαπι 66 {ΓρΊσοσ. ΝΝῚ 115 ἘΠῚ ΠῚ 
Ὀτγενίίεγ ἀεδίαηριταγ παιγαῖίοπα ταὶ 
Χεποόρθοη, ααᾶπῃ Οτϑοὶβ οοτάϊ ἔα 
νδ]4ε βΡΡΗΕς 

νομίζεται] Μαῖὲ Εάά. νεῖε. ̓ἐχοορίᾶ 
Ο(αῆδ]. οὐπὶ πε]. νομίζεσθαι, 

25. τοαρόδου] Μαῖρο ϑ5ῖερῃ. οὐπὶ 
Ετοη. ὅδοῦ ἀδῖ. 

26. ὁπότε δὲ-ττ- κωλυόντων Τίοσις5 Ὠὶσ 
δΧοϊάϊς ἴῃ ΠΌτο Εἴοπ. ρτορῖευ ρεῃ)ὶ- 
Ὠδίατη κωλυόντων, 
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δου τοὺς ὄπισϑεν. 
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Καὶ ἀεὶ οὕτως ἐβοήθουν ἀλλήλοις, 

καὶ ἰσχυρῶς ἀλλήλων ἐπεμελοῦντο. ἪΝ δὲ ὁπότε καὶ 27 

αὐτοῖς τοῖς ἀναβᾶσι πολλὼ πρώγματω τωρεῖχον οἱ 

βάρβαροι πάλιν καταβωίνουσιν' ἐλαφροὶ γὼρ ἤσαν, 
“ Ν 3 7 7 Ε 7 » Ἂλ ᾿- 

ὥστε καὶ εἐγγύϑεν φεύγοντες ἀποφεύγειν" οὐδὲν γὰρ 

ἄλλο εἶχον ἢ τόζω καὶ σφενδόνας. Αριστοι δὲ τοζότωι 28 
Ἕ Ὁ" ᾿ ᾿ ᾽ νΝ 7 Ἂι Ν ὅϑι, 

ἤσαν" εἶχον δὲ τόζω ἐγγὺς τριπήχη, τὼ δὲ τοξεύματα 
΄ ΝᾺ Ἅ “ εὖ » Ν »Ἁ Ψ 

πλέον ἡ διπήχη" εἷλκον δὲ τὰς γευρὼς, ὁπότε τοζεύοιεν, 
΄σ ̓ς Ν Ψ ἀράν ὁ, ΩΣ κε δὲ β 7 

᾿ βος Τὸ Ἀωτῶὼ τοῦ τόξου τῴ ορίστεβρζ σοσι Ζροσ Φινοντες. 

οὕσως} Τίαᾳ νετῆο Απηαΐροϊ, τηᾶγρῸ 
ϑίερῃ. (οά, Ῥαγί. Εἴοῃ. ρῖὸ οὗτοι, 
αυοά ἔργενὶε Ζεαηθ. είησερα ἐσπε- 
μέλονσο ἰδ Ῥατῖ. 

28. τολέον ἢ] Εἴοι!. τσλέον ἦν ΠαὈΕῖ. 
Πιοάοτγταβ χὶν. 27. οἱ δὲ Ἕλληνες ἐφ᾽ 
ἑπσὰ μὲν ἡμέρως διεπορεύοντο σὰ σῶν 
Καρδούχων ὄρη, τσολλὰ κακὰ «σάσχον- 

Ἃ 

τις ὑπὸ σῶν ἐγχωρίων ἀλκίμων τε ὄντων 
καὶ σῆς χώρας ἐμπείρων. ἦσαν δὲ οὗτοι 
τοολέμοιοι μὲν ποῦ βασιλέως, ἐλεύθεροι δὲ 
καὶ τὰ κατὰ τσόλεμοον ἀσκοῦντες, μάλι- 
στῶ δ᾽ ἐκσπονοῦντες σφενδόναις ὡς μεγί- 
στους λίϑους ἐμβάλλειν, καὶ τοξεύμασιν 
ὑπερμεγέϑεσι χρῆσϑαι, δὲ ὧν «οὺς “Ἔλ- 
ληνᾶς κατατιτρώσκοντες ἐξ ὑπερδεξίων 
φόπων τγολλοὺς μὲν ἀνεῖλον, οὖκ ὀλίγους 

δὲ κακῶς διέϑεσαν. τὰ γὰρ βέλη μείζω 

καϑεσσῶχα δυοῖν πηχῶν ἔδυνε διά τε τῶν 
ἀσπίδων καὶ ϑωράκων, ὥστε μηδὲν σῶν 
ὅπλων ἰσχύειν τὴν βίαν αὐτῶν ὑπομένειν" 
οὕπω γάρ φάσι μεγάλοις κεχρῆσθαι 
ὀίσσοῖς, ὥστε σοὺς Ἕλληνας ἐναγκυ- 
λοῦντας τὰ ῥιππόμενω βέλη, τούτοις σαυ- 

νίοις χρωμένους ἐξωκονείξειν. 
πρὸς τὸ κάτω .----στροσβαίνοντες) [τὰ 

τεξϊα νυϊἱραίατη τσροβαίνοντες σοτγαχὶξ 
νγεῖῆζο. Τιβεοποϊανῖας προσβάλλοντες 

τα] εθαΐ, ἱπιεγρτείδίαβ : δα Μη1- 
για ἀῤῥ]ισαηίες. Αταδίξοαϑ ἀῤῥίϊοαίο 
αἰ 171142}} αΥ̓ΟΙ21 ἰαυο ῥεάφ. Βτοάξθιιβ 
ΡΕ]ὰ5Β: δύο ῥειίε αὐ 17,112} ἀγομη] ῥγώῶ- 
10, αὐδῇ σροτείνονττες [τρία πὰ [6- 
Εἰῆει, χαρά ργείετεραις ΗΟ πίοη. 
Βτοάδβθιας ἰαπιθη τεέϊε ἀξ τατίοπα ἃτ- 
οατὰ τεπήεπάϊ Ἰοσατη ἰπηιθγργείδιαγ, 
Οοηίγα [ἀγοθογαβ. οαπὶ Τουρίο Ε- 
τηεηάδί, Ρ. 205. 64. Γἱρ(, ἀε δῖα [ἀ- 
Εἰζίατι! ᾿πιεγρτγειαῖαγ : ςὰ πηαὶς Τοα- 

τς Ρῖα5. σοπηραᾶταῖ Ηοπιετίοσατα ὑπασσί- 
δι; προποδίζειν Δα Ὶς χἰϊ!. γειὰ 807. 

αὐοά ποη εἴ ἀε ξαηάϊίοτε. ϑιίδίαπι 
[απάϊτοῦῖβ Ρίπρετα ροεῖθα ετᾶΐ, ΠΟῚ 
ὨϊοτοΙ, ἂτ τοέξῖε δαπηοπαϊ νεῖ Κε, 
Ἰαυάδηβ ΝΥ ΕἸ πραγ δὰ Ἰϑιοάογατα 
11. 8. υδἱ εἷ ἀε ΖΕ ΥΠΙ ΟΡ 5 : ἐνίοτε 
δὲ (καϑϑοπ'λίζονται) ξυλίνοις τόξοις τετρώ- 
σήχεσιν, οἷς σοξεύουσι μὲν σῷ ποδὶ σροσ- 
βαίνοντες. Ὁ ΨΥ ΕΙΠΕ Πρ; δπποίαν!τ 
Ὦθοο: ᾿εάᾶφ 1 αν οι, 11 71.470 76. ΟἸΜ7Ι 
γοὖον ὁ ἐεηοἰαη, Ζηῤοβίο. Αραϊλανεῖε- 
ας (6 Κπόνο γπαγὶ Ὁ. 40. ὃ μὲν εἷς καπα-. 
ἔχει πόξον τῷ ποδὶ προσβεβηκώς. ΚΟΧΩ 

{1α ϑίγαδο χνυὶϊ. ". 1117. τῶν μὲν κατε- 
χόντων τὸ τόξον καὶ προσβεβηκότων τοῖς 
τοοσί. ψιαη 71 7161 ῥγανε δὴ τσρο- 
βεβ. εαλίμηι ἰορτίμγ. Νεὺ αἰτίον, ῥείο, ἢ 
αΟΟΙῤ᾽ ἀοὐεηΐ Χοπορλοηίς σεγόα, (66 
1ΡΓ8) μόξ ῥοΐϊες ταροσβωίνοντες (οΥ1667:- 
αἰμηη, μί ἦϊο. {Πιοδαρμίμν ὀαγόαν! 102 
αγομΟτ5 ἐΕΥΜΜ72 ζΈΥ 6 ομεδτ]ον 771, φίεος τε 
2γηἐδηαἰογοηι, ἀμ: οοἰϊοσαῤαν, ῥεάεσιε 
ααἰ»μοίο βηθγο,, πον μη: {{27᾽177215 1} 1 15 
«ἀάμοοατ!. "“ΤοΟὰρΙὰ5 ἰΙοσατα Ατεδηὶ 
Ιηάϊο. 16. ροίαϊξς πο : οἱ πεζοὶ πόξον 
σε ἔχουσιν ἰσόμρηκες τῷ ᾧορέοντι τὸ τόξον, 
καὶ τοῦτο κάτω ἐπὶ τὴν γῆν ϑέντες καὶ 

σῷ ποδὶ τῷ ἀριστερῷ ἀντιβάντες, οὕπως 
ἐκποζεύουσ, σὴν νευρὴν ἐπὶ μέγα ὀπίσω 
ἀνωαγαγόντες" ὃ γὰρ ὀϊστὸς αὐτοῖσιν ὀλί- 
γον ἀποδέων πτριπήχεος. ΜΝ εἰπος Δ4α!- 
αἷς Ἰοσαται Αηοηνταὶ ἀρὰ δαϊάαπι ἴῃ 
ἼΑραβες Ὦμπο : οἱ δὲ ᾿Αράβιοι----οἱ βέλε- 
σιν ἀνδρομήκεσι χρώμενοι, ἀντὶ σῶν χει- 
ρῶν σῷ ποδὶ ἐμβαίνοντες ἐς τὴν νευρὰν, 

κυκλοῦσι τὸ σόξον. 85εἀ πὶ τηοάὰς 
ταπάξηαϊ ἀγοὰπὶ ραης οἷ ἀϊνεγί5 ἃ 
ΡΙοσθ. Ρεάς εηἰπὶ ἱπηροῆτο Πηϊῆτο 
ἴῃ ΠΕΥΨ ΠῚ ΔΙΟ5 ουτγνδίυτ, εἴ ἢδῖνὰς 
τρίς ἀεάμέξιιι5 ἰδηάϊτατ. (Οὐοπίγα 10ὲ 
Ρ65 ᾿πιροΐτιβ ἰϑονὰβ ἀύσ τη ᾿Π. ΠῚ τε- 
τἰηεῖ, ἀὰπὶ τᾶη5 ἀσχίτα δα) ναηῖς 
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Τὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὼ τῶν ὠσπίδων καὶ διὼ τῶν 

᾿ϑωράκων' ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς οἱ “Ἕλληνες, ἐπεὶ λάβοιεν, 

ἀκοντίοις, ἐνωγκυλῶντες. Ἔν τούτοις τοῖς χωρίοις οἱ 

Κρήτες χρησιμώτωτοι ἐγένοντο" ἤρχε δὲ αὐτῶν Στρατο- 

κλῆς Κρής. 

ΟΡ ΗΠ. 

. Ἂς ες ’΄ 3 5 “᾿“ ᾿ς 

ΤΑΥΤΗ͂Ν δ᾽ αὖ τὴν ἡμερῶν ηὐλίσθησαν ἐν ταῖς κώ- 
» « δ »ο ΄ »- ὯΝ ν 

μῶις ταῖς ὑπὲρ τοῦ τυεδίου τοῦ παρὼ τὸν Κεντρίτην ποτα- 
Ἂς 5“ ε πϑδν τὸ ἘΝ τ , ἣν 

μὸν, εὖρος ὡς δ ΐπλεϑτον, ὃς ὁρίζει τὴν ᾿Αρμενίων καὶ τὴν 
{" “ ͵ «ὦ ϑ Ὁ 3 

τῶν Καρδούχων χωρῶν" καὶ οἱ “Ἕλληνες ἐνταῦϑω ἀνε- 
᾿ 57 ΕῚ ΄ ΕῚ »“«“᾽ Χ »οἋἫ ᾿ Δ ε 

παύσαντο ὠὡσμίενοι ἰδόντες ταεδιον" ὠπστείχε δὲ τῶν ὁρέων ὁ 
Ἢ ε “ὁ ΩΝ ς ἴον 7 «ἦν 7ὔ "ἢ 

“ποτωμὸς ὡς ἐξ ἡ ἐπτοῶν στάδιω τῶν Καρδούχων. Τότε 
Ν 5 ΕῚ 7 «δ 2 2 

μὲν οὖν ηὐλίσθησαν μάλα ἡδέως, καὶ τὼ ἐπιτήδεια 
3, Ν Ἂν, “" ΄ Ζ 
εἐχοντες, κῶι πολλώ των παρεληλυθότων πόνων μνήμο- 

Πηϊῆτα πεγνατὴ ἰσπάϊτ. {{ι{τᾶπγατς 
τῖ ομα πὰ σοπίαηαετε νὰ ὙΝ εΙ͂Κα 
ἤξθο δηηοίαν!ξ : Νον ἀεκίγα τηαη Μεα 
ηϊνο ῥεάς (ανάμοἠϊ αγοως μμος ἐϑηάε- 
ὀαπὶ,. ϑδεά οἰαγημηι αἰϊφμ!α ἀπο - 
7.15 ὉἹα ΙΗ πὶ Χοποῤἠοηίις ἰοσο γϑπα- 
πότ. Οῥίπον, πρὸς τὸ κάτω ε[76 δὰ 
ΤΕΥΓΆΠῚ ; μή αἰογιαο 1γ16ἱ {{ὲ7| ῥοιαί, τοῦ 
τόξου ἀμί ἐχοίμααίμνγ, μὲ ἹΠΟΡΙΤΗ 
εἰοζενια. 1|ᾳ4 11] προσβαίνοντες ἐγ: {1- 

ξαπμς σαῖς νευραῖς. δεά ἦσο ὀχ γδηα 
μὲ Ἱποογίίογα ἀοξέϊς ἰεξογιδης αἰ7μα1- 
εαπάα ἰγαηξηλμπμδ. Νον αὐμμγάμνι 
“Π} τη ογίονοηι ἀγος ῥαγίεηη, 1 οὶ, οοτ- 
πΜα ΟΜ ἩΘΥθΟ ῥοτιΐ, ΘΙ 716 ΥὉπ5. (οἶμς 
1η1εἰΠσεπάως Δί. Ὠνουϊίδίοτη οπι- 
Παπὶ ἴδοι] ἘΧρ οδ 5, ἢ τηδσὰπη εἴ 
σαπὶ ἰητεγρτγοίε ρογγηδηῖοο, ἨΔ] ὈΚδτῖ, 
ἢαιὰὰς ἀγοὰπὶ αἴῆχασπη [απ [αὶ 
οδηαὶΐσα]αῖο, απ] πὶ πηδάϊα τ δὲν τὴ 
Δτοα ] απ νοσαῦαῖ, πὰς (σ8|}1- 
Οσυπὶ αγῤαϊδϊε οτισίπετη ἀπχὶῖ, ασυοά 
τεϊατα “41γρηόγε ἀρρε] γα (οἱειη8, 
ἘΚειτπασα!ατα τγετίπ δε πεγνατῃ Γαπηγηᾶ 
οὑπὶ νὶ τεπίατῃ ; ἱπιρα! πὶ νΕ͵Ὸ 
τηᾶπα αἸδοαϊαίαγ (οἰ πὶ σαηδ}} ᾿ἱπιρο- 
ἤτατη. [τ ἀρρατεῖ, συοπηοάο πεγ- 
τὰ [αταπιὰ σατα νἱ, ρεάς ηϊῆτο ἂτγ- 

οαἱϊ ἴτηο ἱτηροῆίο, δα άἀμέξϊαβ, τετϊ ποτὶ 
Ροίζαστις ἴῃ τοὺ {αὈΪαίο: πε ΟΡ 
εἰ σοη]εέϊατια εκ. (εἴεγαπι 
401] ἰοσὰπὶ ἀε βδίὰ {ἀρὶτ(ἀτὶϊ ᾿πίευ- 
ΡΓεϊδηῖαγ, τὰϊα ρος τόξον ΠΟΙ ΠΊΔ, 
Ροίμεταηῖ. Μαῖα σε. ΠΠΡΕῚ πρὸς 
σῷ κάτω Ὠαῦεῖ ΤοτρίαΠι. 

ἐπεὶ λάβοιεν] ΤἰῸεγ Βτοάδοὶ οἵ Ῥατσι, 
Ὦοο ἀεξαϊ ργὸ νυΐϊρᾶῖο ἐσιλαωβόβενοι, 
αυοά Ζειυηίδηθς ἰηάοχ μαξῖξ ἰηζἴοτ- 
Ῥτγείδίατγ. 

1. σοῦ παρὰ] ΤλΛΌετ Βτοάθοὶ τοῦ κατὰ 
Βαῦειῖ. (Οεπιγίίεη Ἠανίατη 1101] πο- 
ταϊπδία τη ΠΟΙ. ΠῚ Γορουὶ ; {εαὰ Ποάϊς 
Καδομἦν νοσατὶ ἵταᾶϊς Πδεγεη, 1αἴδεπ 
δεν ἀϊε ᾿οἑιἐᾷ ἰϊ. ρ. 172. Τδσαῖα5 
Πλλην} τα οατπὰ Μδηπεῖο Οεορτ. 
γι »- 226, 

ἄσμενοι ἰδόντες σεδίον] Ηφο ἐχ Ὁοάϊςα 

Βτοάφθι, Ῥατι, εἰ Ετοη. δάίσινὶ, 485 
Ζευπε εχ ἤηλ]} Ἰοσο [ἰϊ. 45». 24. Βέϊα 
εἴ ἰηΐεσγια δξ οοπ)]]οϊεῦαῖ. 

ὡς Ἐξ] Ρατ, εἰ Ετοη. Πἰ δεν οαγίτεῖξ 
ὡς. Οεἴεταπὶ σῶν ὀρέων τῶν Καρδού- 
χων οσοη]απρεηάα {ὰἀηἴ, 488 ἀἸ5}111- 
χὶς Τοτρίοσ πυτηστὶ σδυΐία οἴ οἵ ὁροοισ- 
σίλευτα νἱϊατεῖ, αὐ πιοηεῖ Ζειπε οἵ 
γγεῖκο.. ᾿ 



ΒΕ ἸΨΤΙΑΙΡΟΣΖΤΕΙΙ, 

͵ὕ 
γευοντες. 

ΙΟΙ 

Ἑπτὰ γὰρ ἡμέρως, ὅὕσασπερ ἐπορεύθησαν 
διὰ “Ὃ ᾿ κ«( ψΨ' 7 ἢ ᾿ς 

ἐὼ τῶν Καρδούχων, πάσως μωχόμενοι διετέλεσων, καὶ 
5} Ἂς .« 2. ἈΧ “ς ΨἌ « νἋς ΄ 

ἔπωϑον κακὼ, ὅσω οὐδὲ τὰ σύμπαντα ὑπὸ βασιλέως 

καὶ Τισσαφέρνους. Ὡς οὖν ἀπηλλαγμένοι τούτων, ἡδέως 

ἐκοιμήθησαν. 
« Χ γώ "ἃ δ, ς » ε ΄ ΄ ἘΞΞ 

Αμω δὲ Τη ἡμέρου οθωσιν ἐσσεῶς σοὺ σερῶν τοῦ ΤΟΣ κα 

-“ὅΦΖ ΄ ς 7 ἤ 

τώμου ἐξωπλισμένους, ὡς κωλύσοντας διαβαίνειν: πε- 
ἘΝ δυν3 "“ 3 ΄ 327) ἌΝ. εἷς 

ζοὺς δ επὶ τοις ὄχϑαις σωρατετανγμένους νὼ τῶν ι:σπ- 

ἈἋἝἍ ς 7 ᾽ Ἂς ΕῚ ν᾿ ᾽ Ψ 

σέων, ὡς κωλυσοντῶς εἰς τῆν Ἀρμενίων ἐκβαίνειν. 
Ἦ-Ε 

σαν δὲ οὗτοι Ορόντου καὶ ᾿Αρτούχου, ᾿Αρμένιοι καὶ Μαρ- 

δόνιοι καὶ Χωλδαῖοι μισϑοφόροι. ᾿Ἐλέγοντο δὲ οἱ Χαλ- 
“ 3 ᾿. ΝΠ ν ι τῷ «ἢ Ε “ “41: 

δαῖοι ἐλεύθεροι κωϊ ὠὡλκιμοι εἰγων ὁπλῶ δ εἰχὸν γέρρω 

2. ἑπτὰ γὰρ ἡμέρως) Ὠϊοάοτις χὶν. 
27. εὐπάδπη πυπΊδγαπη Ροίαϊῖ, εἴ 
(Ὀ] απ : διελθόντες οὖν τὴν σπροειρη- 
μένην χώραν ἐπιπόνως παρεγενήϑησον 
πρὸς σὸν Κεντρίτην ποταμὸν, ὃν διαβάν- 

σες εἰσέβαλον εἰς τὴν ᾿Αρμενίαν. ταύτης 
δ᾽ ἦν σατράπης Τηρίβαξος. πρὸς ὃν σπει- 
«ἄμενοι διεστορεύοντο “σὴν χώραν ὡς Φίλοι. 

ὅσα οὐδὲ] [τὰ τηδῖρο ϑδίερῃ. οὐὰπὶ 
Ῥατιῖ, εὐ Εκοη. ΠἰΌτο ἀδηΐ ῥτὸ οἷα. 

3. ἱππέως που] Ἐχ ᾿ἴδτγο Εἴοη. πον 
ἰηΐεγαίὶ. 

4. ᾿᾽Ορόντου] ϑύρτα 111, 5, 17. ἀε Ατ- 
τηθηΐᾶ : ἧς Ὀρόντας ἦρχεν πολλῆς καὶ 
εὐδαίμονος. Ογτὶ αἰ ΟΙΡΠΪπα ν. 3, 38. 
᾿Αρσούχαν Ἡγτοδηϊοτατη ἀπσοτη ηο- 
τηϊηδΐ, Ὁ] τἀγεη Βτγοάφοϊ 1Ὀτὶ ᾿Αρτό- 
μὰν ἀδῃῖ. 

Μυγδόνιοι)] Οοάεχ Βτοάεοὶ, (ας! 
Ῥατι, Εῖοη. σὰπὶ τηᾶγσίηθ ΜΊ]Π]ΠοΙ. 
ἄδληϊ Μαρδόνιοι. εἰ ϑῖερῃαπυ ΒυΖδη- 
τη : Μυγδονία---καὶ ἑτέρα Φρυγίας 

τῆς μεγάλης----τινὲς δὲ Μάρδους αὐτούς 
ῷασι. Ἰάετη Μάρδοι, ἔϑνος “Ὑρκανῶν..--- 

λῃσταὶ δὲ οὗτοι καὶ τοξόται. Ἑοίάξτη 
ποπλίηᾶῖ Ἡετοάοτϊτυβ ἰχ. 125. Ὠοην- 
πὰς βὲετγὶερ. νεγ 732. Ῥιο]α πιθοῦ νἱ]. 
6, Ὁ Αγ 5 ἈΠΕ. τἱἷς τι, ὅ. οἱ 
Μάρδοι τοξόται. ἰτετὰ σαρ. 13, 1. Κε- 
Βἰοπετη πιοῃταοίατη εἰ Ματγάος ρδυ- 
Ρέγεβ πογηϊηδῖ σὰρ. 24; 1----7. [εἀ ἢ- 
ἴὰπι πορ ἀθῆμϊς. ΕἸῦγο (διηδη ἱν. 
Φ, ΄τ2. Ἠυνίυπι Ἐρδγάυτα ποπιϊπαῖ, 

ὃς ῥέει διὰ Μάρδων τῆς χώρας. Ταρι- 

ΤὶΒ νἱοηο5 [1 ΠῸ ἀγσαϊς Ἰοσὰβ ἵν. 18, 
2. ϑῖγαθο [το χὶ. κύκλῳ δὲ περὶ τὴ» 
ϑάλατσαν μετὰ ποὺς Ὕρκανοὺς ᾿Αμαρ- 

δούς σε. αυαδπὶ Ἰἰοσὰαπη τγείρεχίτ 5.6- 
ΡῃΏδηυβ ΒΥΖ. ἴῃ ᾿Αμαρδοὶ, ἔϑνος Ὕρκα- 
γῶν ἐγγὺς----εἰσὶ δὲ καὶ Ἰτερσῶν Μαρδοὶ 
δίχα ποῦ «. Ἐχ Νεξδτγοῆο ϑίγαθο {τὰ- 
αἴ Ματάος Ῥετῇς ἢπιτπιοβ εξ εὐ 
Ρτϑοάδηο νίνεγαθ. Ῥίυγα ἀθ Μαγάϊς 
ΘΑ] Πὰς ἀοξδειπητηυθς ἀκ 816. Οτοῖχ, 
Ἐχαγηεη ταις ἀθ5 Ηιῇποτίθηβ Ρ. 
212. αὶ τάῖηθη Ἰοσὰπὶ Χεπυρποητὶς 
ὨΟῊ τετρῖῖ, ἴῃ 400 ᾿ἰΌγοτα πὶ Ορι!η1ο- 
ΤᾺΠῚ (οτὶρίαγαπὶ (ἴῃ (ὐαε] ἢ, τατηεπ 
νυ]σαία Μυγϑόνιοι Τα ργαίστιρια 641) τα - 
Πιταὶ, οατῇ δχ Ατίσσπϑο τηθητοης 
σοπηραῖαῖα ΟΠ} ἴοςο Ογτορθοάϊθο ἃρ- 
Ρᾶτεγα ν᾽ ἀδαῖασ, Ατταοπαη Ἡνγτοᾶ- 
ηϊογατα ἀυοδτα ᾿πτ6}}ρῖ, φαϊθ5 Μδτγ- 
αὶ νεὶ Μδιάοῃιϊμ. νἱοῖη! ὅταηῖτ. Ματγ- 
ἀοηῖοβ ἰἀπΊθη 4] ρτϑρίεγ ΧΕ πορῃου- 
ἴεπὶ| ποτηϊηανιῖ, ποηάαπὶ ΓΕΡΕΤΙ. 
Μνυξάοπίος Μείοροϊατηϊς ἱεριεπίτγιο- 
ΠΔ}15 Ἰησοΐαβ Ρττηατη ἃ Μαοςάοηϊ- 
Ὀχ5 ν᾽δζοτι 5 ποθ ΔΟσερ δ, {τᾶ - 
Παῖατα ἃ Μνυρβάοηϊθυβ ΤὨταοῖϑ, 1ᾶ- 
ταῖς ΘίγαΌο χν]. ἢ. 1083, ουἱ πιυῆτα 
δυης Χοπορῃοητ5 Ἰοσατῃ ορροίαϊξ 
Μαπηεῖῖ Οεορτ, ν. Ρ 26ο. νατγίεἰατὶς 
ἰογρίατε ΟὈἸΙ 5. 

Χαλδαῖοι] Ἑδάετη ἀε (πᾳ) ἀϑεὶς5 ττἃ- 
ἀσηίατ ἴῃ Ογτορ. {1]. 2, 7. 
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5 μωκρὼ καὶ λόγχας. Αἱ δὲ ὄχνγαι αὗται, ἐφ᾽ ὧν 
παρατεταγμένοι οὗτοι ἤσαν, τρίω ἢ τέττῶρα αλέϑρα ὦ ἀπὸ 

τοῦ ποτωμοῦ ἀπεῖχον" ὁδὸς δὲ μία ἡ ὁρωμένη ἥν ὥγουσω 
57 «“ἶ 7 3 » Ξ 

ὥνω, ὠσπερ χειροποίητος" ταύτη τϑδὲ ον διαβαίνειν ο οἱ 
« 

6 νων ὦ 

μαστῶν ἀρϑδεης καὶ τραχὺς ἥν ὁ ποταμὸ. μεγάλοις 

λίθοις καὶ ὀλισιϑηρόὶς, καὶ οὔτε ἐν τῷ ὕδωτι τὰ ὅπλώ ἥν 
3, Η 3 δὲ Ἂν ν « ͵΄ὕ͵ ἈΚ -“ »-»" 

ἐχειν" εἰ δὲ μή, ἥρπαξεν Ο ποταμῦς᾽ επί τε τής κεζφωλήης 
ςσ ῳ ΕΣ ὩΣ ; ἜΈΘΎ ΠΝΥΕΡ, Ν ἊΝ ᾿, 

τῶ ὁπλῶ εἰ τις Φέροι, γυμνοὶ εγίγνοντο πρὸς τῷ τοξεύ- 
Ἀ Ἂς 27 Ψ ἐ 5 ἐς - οἾ ΟΠ ΎΎΒΝΟ ς 

μώτω καὶ τὼ ὥλλωῳ [βέλη ἀνεχώρησων οὖν, καὶ αὐτοῦ 

Ἐπεὶ δὲ πειμυμόοις τό τε ὕδωρ ὑὸν τῶν 

3 Ψ ᾿ς ἘΝ 

ἐστρατοπεδεύσαντο πωρὼ τὸν ποτωμόν. 
Ε ᾿ 5 Ἂ, ᾿ Ἐν Ἢ -“»Ὃ““͵ 

7) ἜΝνθα δὲ αὐτοὶ τὴν πρόσϑεν νύκτω ἥσων, ἐπὶ τοῦ ὀροὺυς 
ἘΧ Ν Ζ " Ζ, ΄ "Ὁ 

εωρῶν τοὺς Καρδούχους πολλοὺς συνειλεγμένους σὺν τοῖς 
., -“ δ ᾿ Χ ἃ ἐ' ἄς δ. 
ὅπλοις. Ἔνταῦϑα δὴ πολλή ἀθυμία ἥν τοις Ἑλλήησὶν, 
ς- »ν Ν »- »“ Ἂς ΓΝ ος ᾿ »Ἶ 

ὁρωσι μὲν τοῦ ποτώμοῦ τὴν δυσπορίων, ὁρωσι δὲ τοὺς διω-- 
ἦ 77 εν »“» 3 

βαίνειν κωλύσοντας, ὁρωσι δὲ τοὺς διωβαίνουσιν ἐπικεισο- 
Ἣν ἣν Ψ 57 : 7 Χ Υ Ἁ 

8 μένους τοὺς Καρδούχους ὄπισθεν. Ταύτην μὲν οὖν τήν 
[4 4 ἝΝ 9 ᾽ ΕἸ 527 

ἡμέρων καὶ τὴν γύκτω ἔμενον ἐν πολλῇ ὠπορίοῳ ὄντες. 
: »"ὥ» Ν Ω. 3, ; ΄  ε “ 

Ξενοφῶν δὲ ὄναρ εἶδεν" ἔδοξεν ἐν πέδωις δεδέσϑωι, αὗται 

5. αἵ δὲ ὄχϑαι] Ἰτεταπλ {εξϊ. 22. ἰἰατηδη ορίπταπη Πἰτατα ποη Τεοαξι9, 
προσηκούσας ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὄχϑας 
νοσᾶῖ, 4 [εξὶ. 11, ἀϊσυπίυγ πέτραι 
καϑήκουσαι ἐπ᾿ αὐσὸν τὸν ποταμόν. ει 

{εξὶ. 23. ἐρβάειππι νοσπτῸΓ τὰ ὑπὲρ τοῦ 
ποταμοῦ ἄκρα. Ἰρίτατ 001168. 1 11- 
Ὁτο 4ε ΤΕ εαυεῆτὶ 3, 7. εἰ ἐπ᾽ ὄχϑους 
ἀνορούειν, ἀπ᾿ ὄχϑων καϑάλλεσθαι, 

ἢ δρωμένη)] Ἑΐϊοη. |Ι06γ ἀγα] τὴ 
οὐαῖτος, [Ιάδυη ἀείποερϑ οὐπὶ Ρατΐ, 
εἴ τπηᾶγρίης ϑίερῃ. ταύτην ἄδι. ΟΥ, 
{εξϊ. 20. 

6. τραχὺς} Μαῖε Ἑάά. νεῖῖ. σὰπὶ 

Οπεῖῇ. Παρεης σαχύς. 
εἰ δὲ μὴ} 5:1π|}}1}5 Αττίδηὶ Ἰοσὰβ Α- 

ὩδΔῸ. ἰν. 4» 17. ἐπὶ τῷδε ἡ δίωξις οὐκ 
ἐπὶ πάντων Σκυϑῶν ἐγένετο" εἰ δὲ μὴ, 
δοκοῦσιν ἄν μοι καὶ πάντες διαφϑαρῆναι 
ἐν σῇ φυγῇ. ΟΌΙ ἱπεριηπηα πυρεῖα 
Ἑάϊτοῦ ἐγένετο, Οἱ δὲ μὴν Γοτὶρῇϊ, Πὶσ 

εχ 400 ΑττΔΠ ΓΗ ἰμ Πα εγὶβ πη Ἰοοΐϑ 
ΠοΥΓαΡΙ. 

ψυμινοὶ ἐγίγνοντο) Μαϊκαίατη ἐφέροντο 
εχ Ἰἴδτο Βγοάβει, πηᾶγρίηθ 5ιερῇ. Ἰ]- 
ὉτοΟ ῬΑ. εἰ Εἴοπ. τηὰίανὶ. 

ἀνεχώρησαν οὖν] Ῥατγιουϊατι οὖν, 

486 ΡοΙ͂ ᾿ηϊεγροπίαᾳ νεγθα ααφοάδηλ 
τερείετα (οἷθῖ Γπιθητδπ), οὔγϊῆξ 5ῖε- 
Ῥῃδπαβ, σα, αἴ Ραῖο. Ηδθεηΐ ἐπὶ 
Εαα, νεῖτ, οαπὶ Οπεϊῇ, εἰ Ετοη. 

Ὡς πρόσ'λεν} Ετοη. πρώτην οτηῆϊς 

νετΐβ ἐπὶ τοῦ ὄρους, ῬΟΙ͂ϊ 4088 πγαὶς 
νυΐρο ροῆίατῃ σοπητηᾶ Τὰ} γγεῖ- 
κε. ϑεααξηβ σὺν ἀεείξ ἴῃ Εαά. νεῖ, 
τεοδητίογα τιᾶπὰ δἀάϊτατη ἴῃ ΟΕ], 
ἐν σοῖς ὅτγλοις ἀαηὶ (οά. Ῥατιΐ. οἵ τηδΓ- 

80 ϑίερῃ. 
8. ἔμενον] Οοά. Ρατῖ. ἔμειναν. 
αὗται δὲ] [πιε]]Πρς ἔδοξαν τερεΐδη- 



ΣΒΕΒ Ύν. ΠΟΑΡῬΌΠῚ. 103 

δὲ αὐτῷ αὐτόματοι περιῤῥυήνωι, ὥστε λυϑῆνωαι καὶ διω- 

βαίνειν, ὁπόσον ἐβούλετο. Ἐπεὶ δὲ ὄρϑρος ἦν, ἔρχεται 

τρὸς τὸν γρηϑωνδν κοὶ λέγει, ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς 

Ὁ δὲ ἡδετόρ 

τε, καὶ ὡς τάχιστα ἕως ὑπέφαινεν, εϑύοντο σ:άντες χὰ 

3) ἡ “» ἣν ὅς, Ν 7) 

ἐσεσϑωι αὶ διηγεῖται αὐτῷ τὸ ὄνωρ. 

ὄντες οἱ στρατηγοί" καὶ τὼ ἱερὼ κωλὰ ἥν εὐϑὺς ἐπὶ τοῦ 
͵΄ ᾿ 5 ἃς ἀ ς ὩΣ ς 

πρώτους Καὶ ἀπιόντες ἀπὸ τῶν ἱερων οἱ στρωτηγοὶ καὶ 

λοχαγοὶ παρήγγελλον τῇ στρατίον ἀριστοποιείσι᾽ αι. 
ἫῸὉ Ν »» »ν ΄ ͵7 

᾿Αρίστωντι δὲ τῶ Ἐενοῷωντι τῦροσετρέχον δύο. νεανίσκω" 10 
γ) ἃς τ « γι." Ὁ 3 “" 

ἤδεσαν γὰρ πάντες, ὅτι ἐξείη αὐτῷ καὶ ἀριστῶντι καὶ 
-“ “ ΄ς Ε 2 ῇ , 5 

δειπνοῦντι τποροσελϑ εῖν, καὶ, εἰ καϑεύδοι, ἐπεγείραντώ εἰ- 
-“» ἂῦ ἊΝ 3) ἀκ. Ν Ν 7) Ἂς ΄ 

πεῖν, εἴ τί τις ἔχοι τῶν τορὸς τὸν πόλεμον. Καὶ τύότει] 
3 “ 7 Ψ. ΄ ς Ξ.Ὡς οἱ “Ἅ͵ἍΨ 

εἐλεγον, ὁτι τυγχώνοιίεν Φρύγανω συλλεγοντες ὡς ἐπὶ πυρ, 
7] ͵ ᾽ ,΄“»" εἰ » ΄ υνϑ 

κάπειτω κατίδοιεν ἐν τῷ πέραν ἐν πέτρωις καϑηκούσωις 
᾿ΑΝΕῚ πρὰνΝ ς» ᾿ Ὰ 7) »Σ΄ 

ἐπ᾿ αὐτὸν τὸν ττοτωμὸν γέροντώ τε καὶ γυναίκα, καὶ παι- 
-“ ᾿ ς 7 γνλ 3 

δίσκας, ὥσπερ μαρσίπους ἱματίων κατατιϑεμένους ἐν 

ἄστη εχ ἔδοξεν. ϑεαυθη5 περιῤῥνῆνωι 
δχ Ρατι. εἰ Ἑτοη. ΠΠΌτο δά(οῖνι ἴῃ 1ο- 
σατὰ να]ρσατὶ περιῤῥωγῆναι, αἱ ὨΐΠῚ18 

τα τα Ῥαγιῖ, οαπὶ τηᾶτσίηα ϑίερῃ. 
σροσέπρεχον ἀαῖ, Ἐαά, νεῖ, σαι 

ΟΕ] , προτρέχετον. Εααϊάεπι να ]ρα- 
νἱοϊεηῖατη εἴ ρτὸ Προ βοδίίοπε ἴΌτη- 
ἶϊ. αὐτόμαται ετίατη ἀὰϊ Ῥατιΐ, 

καὶ διαβαίνειν] Οοραϊαηχ οπλτῖῖ 

Φαπτπα οαπὶ Οπᾳεῖξ. ϑεααδητα [ἢ- 
ἐρῖε τεπίανί Ἡυτομ πίοη ὅποι ἄν 
βούλοιτο σΟὨ͵] οἴ 5, ἱπαρία5. εἴα πῃ 
Ζεαπε ἀοίεηάσηβ ἱπίεγργείδίασγ ἴίᾶ : 
Τηΐείϊιρο κατὰ, φμοσωηφμθ σεἰοί. Ἀε- 
ἔϊε ἀς ρεάϊθιαβ ἀϊαιξιϊβ, ἀϊνατιοαίς 
ἀϊοὶ νεγρατι τχοπεὶῖ  εἰκε. ἘΠ Ἰρὶ- 
ἴὰΓ βγααϊ, ἐιργεαϊ. 

9. ὡς τάχιστα ἕως ὑπέφαινεν] Τὰ 

πες αἰπιπρασπάα εξ, γοέϊε πχοηα!ῖ 
Ῥοτγίου ψΨυϊρο ἱπερεητης ρο σώ- 
χίστα φΟτη πη Ροΐεαπὴ τερεγτατγ. 

ἀπὸ τοῦ πρώτου] ἱπερίε Παυιοῃϊη- 
ἵἴοῃ χιρόνου ἵπιε! !Πρεθας, Ιπΐγα ν]. 5; 
Ὄπ καὶ γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐσὶ σοῦ πρώτου 

ἱερείου. εἰ [εξϊ, 8. καὶ ἐγένετο ἐπὶ ποῦ 
πρώτου καλὰ τὰ σφάγια. Θυδῖς Ὦ.]. 
ἐπὶ (οτρῇ. 

10. ᾿Αρισπῶντι} ΤᾺΡεν Ετοη. Καὶ 
ἀριστῶγτε τῷ Ἐκενοφῶντι προσίτοεχιον, 

ἴὰπὶ προσσρέχιετον Ταρααϊανὶ τἀ Πα Δ Πα 
8ΔῸ Ποὺ ἰοοὸὺ δἰϊεηατῃ, ουπὶ [ξαυᾶίαΓ 
καὶ πότε ἔλεγον. [πτετ]εξϊα οἰἴατῃ (ας 
ψειθα ταὰ]ῖα, 41:6 ΠΑΓΓαΓΙ ΟΕ τὰ πη0- 
ταῃίατγ, ΕἸ ρατγα σοπτγᾶ 1118, 485 ρτ86- 
56Πη5 δαῃιθεῖ, σοϊετιταῖθ πὶ (οἱεῖ ἢρ- 
πἰβοατα. Πεΐποθρβ δύω ἀδάϊε Ο(αῆδ!. 

κοιϑεύδοι]} ϑαἹάα5 1 ἴῃ ἐξείη ἄδάϊι καϑ- 
εύδει, ἀεϊπάς εἴ σίς τι ἔχοι πρὸς πολ. 
πεῖς, εἴ τίς σι ἔχοι τῶν πρὸς πολ. 

11. Καὶ σότε ἔλεγον] ΜΝιτοία πα 1ο- 

ΘΟ ΠῚ εθὲ τεέξϊε ΓαΓρ᾽ σαΐα5 ΝΝ εἰῆτε καὶ 
οἵδε οὖν τότε ἔλ. ταλὶ]ε δῖ [τι ρίαπῃ. 

ἐν πέτρωις]} Οὐπὶ ἰἰΌτο Εἴοη. οπι! 
σοῖς ἀπίς πέτραις ; αυοὰ ἢ ρτοθᾶνε- 
τ. ἴὰπι δἀάοπάμπι ᾿τογασγη ταῖς δηϊς 
καθηκούσαις. 

σὸν ποταμὸν) Θαϊάας ἴῃ καϑηκούσαις 
Ὠαῦει τόσον. 

γυναῖκα] [18ὲγ Εἴοηῃ. γυναῖκας. 
Ῥτὸ μαρσίππους εχ Ἐάα, νεῖτ. Ῥο]]μος 
7. 79:10; 13. εἰ ϑυϊάᾳ τοῦτ] πα 
σίπους. 

[9 



1ο4 ἘΧΡΕΘΙΤΙΘ ΟΥ̓ΒΙ. 
“ 3 »» 

12 τσετροῦ ἀντρώδει. Ἰδοῦσι δέ σφισι δόξαι, ἀσφωλὲς εἶνωι 
Ρ2 “ Ν τ “Μ ͵7΄ ς “-7-ὦ ͵7 

διαβαίνειν: οὐδὲ γαρ τοις πολεμίοις ἐππευσι πρόσβατον 
Ὁ ἊΝ " 

εἰγῶςφ Κκωτῷ τοῦτο. 
3 ζ' Ἀ 2} ) -: 5 

Εκδύντες δὲ, ἐῷωσαν ἔχοντες τὼ ἐγ- 
7 Ν « ΡᾺ 7] ΡᾺ 

χειρίδιω γυμνοὶ ὡς νευσούμενοι διω(βαίνειν᾽ πορευόμενοι 
λχ μ᾽ ΕῚ »" 

δε, πρόσϑεν διαβαίνειν, πρὶν βρέξαι τὸν οαἰδοιον καὶ δὲον- 
Ζ Ἀν Ζ ΠΕΣ ᾿ 7 “ 

βάντες, καὶ λαβόντες τὰ ἱμάτιω, πάλιν ἥκειν, 
᾿ ῊΝ δή ς » » 3 »“ 

Εὐθὺς οὖν ὁ Ξενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε, καὶ τόϊς νεανί- 
Σ ΄ο εἷς , Ε »΄»“" 7 Ὁ" 

σκοις ἐγχεῖν ἐκέλευσε, καὶ εὔχεσθαι τοῖς ᾧυνασι Θεοῖς 
͵ 

΄ 5 ΄ Ν ὦ ͵Ζ΄ ἃς Ἂς ἮῪ᾿,Ο ᾿ Ἂς 5 

τῶ τε ονειρώτῶ κοι τὸν πόρον κωὶ τῶ λοιπώ ἀγωϑθϑὼ ἐπι- 
᾿Α Ζ ᾿ ων. ΟΥ̓ - 2 Ἂ. 

τελέσαι. Σπείσας δὲ εὐθὺς ἡγε τοὺς νεανίσκους στῶρον 
Ν ,ὔὕ “Ἢ Στ τ 7 λ 

ι4τὸν Χειρισοῷον καὶ διηγοῦντωι ταὐτώ. ᾿Ακούσας δὲ καὶ 
ς μ ἣν 3 ἐς οἷ Ν "»“" λ 

δ Χειρισοῷος σπονδὰς ἐποίει. Σπείσαντες δὲ, τοις μεν 
27 ᾿ 7ὔ Ψ Χ 

ὥλλοῖς πωρηγγελλον συσκευάζεσϑιωι, αὐτοὶ δὲ, συγκω- 
΄ ΠΝ Ὁ Σ 2 ᾿ῃ ἔϑως. ὮΝ 7 

λεσαντες τοὺς στρωτήγους, εἰβουλεύοντο, Ὁπως ἂν κώλλι- 
»"»᾿ ; 3) “ δὰ “Ἂς “"» 

στα διαβαῖεν, καὶ τούς τε ἔμπροσθεν νυ(ωεν καὶ ὑπὸ τῶν 
" ᾿ Ν ΄ὕ΄ 

15 ὄπισθεν μηδὲν κοκον σασχοίεν. Καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς, 
͵ τ ς "- Ἂ᾿ 3 ᾿ς Ἀν μεν 

Χειρισοζον μὲν ἡγεῖσθαι, καὶ διαβαίνειν, ἐχοντῶ τὸ ἡμίσυ 
Μ“ 7 Ἂς δ᾽, ς ᾿ Ἂς -“»“ 

του στρωτευμῶτος, τὸ δὲ ἡμίσυ ὑπομένειν συν Ξιενοῷωντι" 
Ἔ δὲ ε 7 ἐν Ν Ψ, μὴ ᾿" δ Ζ 

τῶ θὲ ὑποζύγια καϊ τὸν ὁχλον ἐν μέσω τούτων Ἰωβαίνειν. 
3 ἣν Ν »"»" ο“, τῇ ΕῚ ν᾿: ᾿ ε ο“΄ δὲ ε 

16 Ἐπεὶ δὲ κωώλως τωυτῶ εἰχεν, ἐπορεύοντο ἤγουντο Ὅὲ οἱ 

12. διαβαίνειν] Ηος εχ Εἴοη. ἀεάϊ 
ῬΓΙῸ διαβῆναι. Οοτηραζα {εξὶ. 15. 86- 
αυεηβ ἔφασαν ϑυϊήδθ. ᾿πῃ νευσούμεενοι 
ΟΙΆ [16 η5. ἐστειρῶντο ροΟίαἷ ἀητε διαβαί- 
νέν, 

νευσούμενο!)] [ἴὰ οὐτῇ ϑυϊάα Εαὰ, 
ψεῖτ, σσευσόμενοι τῊΆΤΡΟ ΘῖΕΡὮΏ. οὐ 
ἰιῦγο Εἴοη. εἰ Ῥατ. Ρῖὸ γυμονοὶ, 
αυοάὰ εχ 8168, τηδτρῖηδ δῖερῇ. Ρα- 
σι. εἰ Ετοη. τεσερῖῖ Ζεαης, ναϊξαθᾶ- 
ἴογ γυμνά. 

τορόσϑεν διαβαίνειν] Ἰτοτὰπι εχ Εἴοῃ, 
Ὦοο ΡτῸ διαβῆναι τεσερί. [άφδηι τἀ πγεῃ 
ΔΙΡΘΓ τπλα]δ πσρὶν Οὐ ἹΠ:. 

13. ἔσσενδε)] Μιτίοίε (ας. οαπὶ 11- 
Ὁτο Ρατγί, οἵ πιατρίπς ΝΠ οΙ. ἔσπευδε. 

[ξσσενδε----ἐγχεῖν ἐκέλευσε) πα 
Ἰοοὰπὶ ἐχοοτρῆς ϑυϊάας ΓαὉ νεῦῦο 

ἐἔγχεῖν. ἀπάα νυ]ραῖα ἰεξῖο οοπβτγπιαᾶ- 
ἴυτ. χα Ε)͵) Ποία. 

κοὶ σὰ λοιστὰ } Εϑος σορυϊαπάα ἔαπξ 
ΟὐπΠῚ εὔχεσθαι τοῖς ᾧ. Θεοῖς. 

εὐθὺς ἦγε] [πιίεγροῆίυ πῇ νῸ]ΡῸ μὲν 
σαπῇ {υπτ. (αε!, εἰ Βίοη. οπηῇ, 
Ἰεϊπσερ5 ρᾶγνὰ πιυϊδιοπα ταὐτὰ ἀεάϊ 
ΓΟ σαυτα. 

14. καὶ ὃ Χειρίσοφος) Οορυ άπ, δά 
σπονδὰς ἐπ΄. ρετεϊποηΐεση, ἐσ Θυες εἰ 
Ετοη. δά]θοῖς Ζεαπδ. 

ἐβουλεύονπσο}) ἴἴὰ σὰπὶ Ῥδτῆ, 1ἰΌτο 

νυϊραῖαπι ἐβουλεύσαντο σοτταχὶ. 56- 

αυεης ἔμπροσθεν ἴῃ ἰοσυπὶ νυϊραῖὶ 
σποόσϑεν εχ Ῥατι. εἰ Βτοη. δάίοίν!. 

15. ἥμισυ), Μᾶτρὸ ϑιδρῇ. οὰπὶ βᾶ- 
τῇ, εἰ Ετοη, ἔτι δἀὐδαηῖ. 

ι6. καλῶς τωαῦσὦ} Ουεῖῖ, ταῦτῳ. 

ΠΝ“ υυυυυυέΕὌἔἘἔνΨἘἔὋὄὦ:κ οκο8{εοὶ πὴ ---- 



ΕΒ ῚΝ: ΦΑ͂Ρ; ἘΠ. 195 

μ ᾽ 3 ΘΑ δὰ Ν ᾿ 7 ς δ. Ὁ 
γεανίσκοι, ἐν ριστέρον ἔχοντες τὸν ποτουμόν᾽ ὁδὸς δὲ ἥν 
 ΑΑΒν εἶ δ 7 ς ᾿ ΄ Δ 

ἐπὶ τὴν θἰάβασιν ὡς τεττωρῶ στάδιω. 
΄ ᾽ 3 »“» ΕῚ ᾿ «ς ὦ ἰδ 

Πορευομενων δὲ αὐτῶν ὠντιπτώρήεσοαν οἱ τάξεις Των 17 
ς Ὸ 5 ὍΣ Ἂν "4 Ὗς 

ἱππέων. ᾿Ἐπεὶ δ ἦσαν κατὼ τὴν διάβασιν καὶ τὰς 
ΚΖ »“» π᾿ ΡΒ ΥΑ Ν Ἄν ὸδ Ἂ" 

ὄχϑας τοῦ τοτώμου, ἔθεντο τὰ ὅπλώ, καὶ αὐτὸς σρωτος 
Ζ Ζ 3 δι 3 Ά νῷ 

Χειρίσοφος στεφανωσάώμενος καὶ ἀποδὺς ἐλάμβανε τὰ 
“ Ν ΕΣ - ͵ ᾿ 

ὑπλώ, καὶ τοῖς ὥλλοις πᾶσι παρήγγελλε καὶ τοὺς 
ν τὰ ἰδ "») ς Ζ 2 7) ἮΝ δι: 

λοχώγους ἐκέλευεν ὠὐγεὶν τοὺς λόχους ὀρϑλίους, τοὺς μεν 
2 ΓῚ ΄-ν ι δὲ 3 “ψ - “" Ά, ς ν᾽" Υ 

ἐν ὠρίστέρον τοὺς δὲ ἐν δεξιῷ εὐυτου. Καὶ οἱ μὲν μῶν- γ8 
ῥ Ά - 9 Ν ͵ὕ ς λ ΄ ὃς 

τεις ἐσφωγιώζοντο εἰς τὸν ποτωμόν" οἱ δὲ πολέμιοι ἐτό- 
ά ΕΣ 3 ΕῚ 7 2 “Ὁ 

ξευόν τε καὶ ἐσζξενδόνων᾽ ἀλλ᾽ οὕπω εζικνοῦντο. ᾿Επεὶ 19 
᾿ δὰ ς 5: ν 7 ᾽ ὕ Ζ ς "» 

δὲ κωλὼ ἡν τῷ σῷαγιω, ἐπαιώνιζον πάντες οἱ στρατίω- 
5 ΆΑ Χ ς ᾿ »Ἥ 

τῶι καὶ ἀνηλάλωζον, συνωλόλυζον δὲ καὶ αἱ γυναῖκες 
« ᾿ δι δ Οὴ ς ο 2 “ 7 

αστῶσαϊί. [ΙΙολλῶὶ γὰρ ἡσᾶν εταΐιρῶ! ἐν τῷ στρώτευ- 

ματι. 
γό᾽ Χ 2, ς ἯἨΝ Υ͂Ν ς Χ 

Καὶ Χειρίσοφος μὲν ενέβαινε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ" ὁ δὲ 20 
“Μ Ν Δ τ 7 Ἂς, 2 7 

Ξενοῴων, λωίβὼν τῶν ὁπισϑοφυλώκων τοὺς εὐζωνοτάτους, 

καλῶς Ὠδθεῖ. Πεῖποερβ τέσσαρες στά- 
διοι ἀληὶ γππᾶγρο ϑιθρῇ, Ραγ, εἰ Ετοη, 
(οάεχ. 

17. ἀντιπαρήεσαν) ἴῃ Ορροπίᾶ τὶρᾷ 
Τεαυςθαπίαγ εααϊτ68, 46 ααϊθα5 [{εξϊ, 

δ Πρ ρΝ, ἐρτρὴ δὲ Βήδοι: 
, στεφανωσάμενος) Ποσ [ΘΠ Ρ5 Πδῖ- 

ταῖίο εἰ (Ἐξ ῃ5 ἀποδὺς ροϊτα]αθαῖ : 
ἰβίτατ Ἔχ τ ΔΓΡῚ ΠΟ ϑτερῇ. ΠΌτο Ῥατῖΐ, 
ες Ετομ. τεοερὶ ρῖῸ ἐστεφανωμένος. 
Οειεσασα ει ΡΠ 5 δος ἐχ ΤΟΤΕ 
Τιοεάοοιηοηϊογατ, αα ἜΘ Ππᾶῖγαΐῖ ΩΟ- 
ἥες 46 ἘἈξερυῦ]. [ἀοεαθο ΟΠ ΟΥΓΌ ΤΩ 
ἰϊιν 8. Ηδ]]οηϊο. ἱν. 2.12. οἵ ῬΙαἴαΙ- 
ΟὨ5 ΠΥΟΟΓΡῚ ο. 22. 

παρήγγελλε] Ἰηίε} Πρ στεφανοῦσθαι 
καὶ ἀποδύεσθαι. 

18. εἰς σὸν ποταμὸν] ϑδοτίδοϊο (115 

Βανίαπι ΠΑὈΪΓΔπΠ)ὰ5 ΟὈΪαῖο, αἵ ἴῃ 
τηεάϊο Ηε]εἰμροπῖο ταῦτα τὴ Νερίαπο 
εἰ Νετιοιάϊ θα τηαέξϊαῦαι ΑἸθχδη θυ 
Αμϊληὶ ἱ. 11. Οἷς. νἱ. 3. ΟὉἹ] εἰ : αὐ- 
τὸς δὲ ἔϑυς τοῖς Θεοῖς) ὡς νόμος, καὶ τῷ 

τοοταμῷ τῷ Ὑδάσπῃ, ---παὶ ἐπιβὰς “ἧς 
νεὼς ἀπὸ τῆς Ὡρώρας ἐκ χρυσῆς φιάλης 

ἔσσπενδεν ἐς τὸν ποταμὸν, σόν τ᾽ ᾿Ακεσίνην 

ξυνεπικωλούμενος τῷ “Ὕδάσση---καὶ πὸν 
Ἰνδόν. Ιἄδπὶ πᾶῖτγας Τπαϊσογαση οᾶρ. 
18, 1., Ηίδοο τϑέϊα δἀπηοίανις Ημύυῖ- 
ἙΠΙπίοη. 

20. σὺν αὐτῷ} Τλῦεγ Ῥατγί, εἰ Εἴοπ. 
σὺν ἐκείνῳ ἄδηῖ: ἀείποθρϑ ὀχισθοφυς- 
λακούντων Ετοη. 

σοὺς εὐζωνοτάτους} ῬοΙγεθηυϑ “]. 

49; 4: Ξενοφῶν ποταμὸν πειρώμενος δια- 
βαίνειν, ὑπὸ σῶν βαρβάρων ἀντικαϑηρέ- 
γων κωλυόμιενος, τῶν Ἑλλήνων χιλίους 

ἐπιλέξας ἐπερεψε καὶ ἑσπέραν διάβασιν, 
αὐσὸς δὲ κατὼ στόμε; προάγων διωβαίνειν 
ἐβιάξεπο, τῶν πεμφθέντων διαβάντων 
ἐπὶ σοὺς ἀντικαϑισταμένους, κοὶ γενομ- 
νων ὑπὲρ κεφαλῆς, πολλάς τε πληγὰς 
ἐμβαλόντων αὐτκοῖς, οἱ μετὰ Ξενοφῶντοῦ 

ἀκινδύνως διέβησαν. Θϊ νἱάσίωτ ἢ. 1]. 

Δααϊταπι Ππυϊπεγα πη χιλίους ἸερῚ δ ἴῃ 
Εἰῦτο ἴὰο : σείεγαπη (εἰ ΧΕπορῃου- 
ἴεϑε. παγγδιῖϊ οἢβ ρίας ἀρετγανῖ. 
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1οό ἘΧΡΕΒΙΠΊΘΊΟΥΕΙ, 

ἔθει ἀνὼ χράπῃς πώλιν ἐπὶ τὸν πόρον τὸν κατὰ τὴν ἰκβᾳ: 

σιν τὴν εἰς τὰ τῶν ᾿Αιβδθψη ὄρη προσποιούμενος ταύτη 

διωβὼς ἀποκλείσειν τοὺς παρὰ τὸν ποταμὸν ἱππέας. 

21 Οἱ δὲ πολέμιοι, ὁρώντες μὲν τοὺς ἀμ Χειρίσοφον εὐπε- 

τῶς τὸ ὕδωρ περώντας, ὁρῶντες δὲ τοὺς ὠμφὶ Ξενοφώντω 

Θέοντας εἰς τοὔμπαλιν, δείσαντες, μὴ ἀποκλεισθείησων, 
͵͵ ἈΠ τῷ " ς Ν᾽ ἐν ΕἸ Ν -»“ “ κμΜ 

φεύγουσιν ὥνῶὼ Ἀρῶώτος ὡς προς τήν ὥπτο τοῦ ποτώμου ἐκ- 

βασιν ἄνω. 

22 ἄνω πρὸς τὸ ὄρος. 

3 Ν᾿ δὲ ὃς Ν “δὲ ἩἸΡΕΣ ὁ "3, 

ἔσει δὲ κατῶ τῆν οϑὸν ἐγένοντο, ξτείνον 
7 ἈΣΌΔΟΟΝ ͵ 5) ἊΝ ς 

Λύκιος δὲ, ὁ τὴν τάξιν εχῶν τῶν ιπ- 
Α΄ Ν 3 ͵7ὔ ς Ἂ 7 5] “-- »"», 

σέων, καὶ Αἰσχινής, ὁ τὴν τῶζιν ἔἐχὼῶν των πελτώστων 
ἊΝ 3 ὴς 7] 9 ΟΝ 5. εἷς 7 7 

τῶν ὠμῷι Χειρισοῷον, ἐπεὶ εωρῶν ὠνὼ κρῶώτος φεύγοντας, 
τ Ξ χ -“,ο ᾽ ͵΄ Ν Ε Ψ 5 ἃς. 

εἰποντο᾽ οἱ δὲ στρατιωτῶν εβόων μῆ ἀπολείπεσθαι, φλλώ 
2 ἧς ὧδκ 

28 συνεκβαΐίνειν ἐπὶ τὸ ὅρος. Χειρίσοζος δι, αὖ, ἐπεὶ διέβη, 
ι-- Ἃ « ᾽ » Ψ πέος. ΕῚ ὮΝ Ν Ν ἧς ς 

τοὺς μεν ἐπσεῶς οὐΚ ἐδίωκεν, εὐθὺς δὲ Ἀώτοῶν τῶς Ζροσή- 

᾿᾿ »͵ ΕῚ μὰ .Ἶ ἃς. ΕῚ “7 τς ' ἧς » 

τ ουσῶς ὄχ ὡς ἘΠῚ ΤῸ σοτο μον ἐξέβαινεν εἐσι τοὺς ὠὐγῶ 

πολεμίους. 
ς ἈΝ ΡΣ οὐ εδ ᾿ Αι ς “ ε ὑπ 

Οἱ δὲ ἄνω, ορωντες μὲν τοὺς εὠὑτων ἱππεῶς 
7 τ΄, ἦν δὲ ε 7 2 ͵͵ 7 2 ΄ 

φεύγοντας, ὅρωντες δὲ ὁπλίτως επιόντως σῴίσιν, ἐκλεί-- 

σουσι τὰ ὑπὲρ τοῦ ποτώμοῦ ὥκρο. 
ἘΞ "»- ν ΕΣ ἈΝ ΄ς ΄ «͵ ἘΝ Ὁ 

Ξενοῷων δὲ, ἐπεὶ τῶ πέρων ἑώρῳ κώλως γιγνόμενω, 

ἀπεχώρει τὴν τωὠχίστην πρὸς τὸ διωβαῖνον στράτευμώω. 

(Καὶ γὰρ οἱ Καρδοῦχοι φανεροὶ ἤδη ἥσων εἰς τὸ πεδίον 

πάλιν] ροίγο. πόρος εἷξ να 1118, ὁδὸς 
μία ἡ ἄγουσα ἄνω (εἶϊ. 5. Βεαθξηβ 
«αύσῃ ἴῃ ταύτην ταυϊδηῖ τηατρο ΘΙθρῇ. 
Ῥατγῖ, Ετοπ. αὐ (εξϊ, 5. ἀσπίαας ἀσο- 
κλείσασθαι ἀδηῖ Ῥατ, εἰ Ετοπ. 

ἱσσέας) Νουϊπαϊατη ἱσισιεῖς ΟΧ ΤΉΟΓΟ 
Χεπορμῃοπίεο οοτγοχῖς Ζεέυπε. 

21. περῶντας) Ηος εχ Εἴοῃ. ΡῥΓῸ 
διασερῶντας τεσορὶ. [πρτεῇΠ] ΕΠ] ΠῚ 
ὁτάπῖ Οπειορ 5 σὰπὶ (15 Πα να τη, 
πδοάσπιὶ δναίεγαης δα τὶραπι ορροῦ- 
ἴδτη, οὐτῇ ἔαρεγεπί εααϊῖεβ. Ποἢβίαπ,. 
ΟΕΡΙΘΕΙ ΖΩ͂: 

εἰς σούμσαλιν)] ἙΔά, νϑίῖϊ. οὺπὶ 
Ουε], εἰς οανίτταπε, ΟΥ, ἐρές, 22. 56- 
αυεης ὡς τυρὸς τὴν ἀπὸ σοῦ α΄. ἀεάϊ εχ 
Εἴοη, δάάϊτο ὡς, φῃᾳοά νυΐρο ἀεεῖ ; 

[εὰ ἰάετπι [δ 6γ σὰτα ῬατὶΓ, ἀπὸ τηλ]ς 
ΟΥ̓Α τ, 

22. ἔχων) ΤΑθογ Ῥαγιῦ. οταϊττῖε, (6- 
τεγα τῇ ϊο Γγοΐὰβ8 Αἰ πίθηῇβ 1πι61]}- 
ξεηάσβ, ἀδ αὰο 111. 3, 2ο. δἰΐδσ εταΐ 
ϑγταοαίαηὺβ '. 10, 14. ΖΕ ΟΠ πες ογαΐ 
Λοάτηδη, ᾿ηΐγα σαρ 8, 18. 

ἐβόων μὴ ἀπολείπεσ!αι] ,ϑὲ ποῦ γέ- 
"γπαηεγος ε{75 Ἰηϊεγργείαϊαγ ΨΝοΙκε. 
Ἑφᾳαυϊάοτῃ ἀεεῆςξ νεγθᾶ αἰϊψαοὲ {α!ρὶ- 
ΟΟΓΙΓ. 

5): πορυσηκούσας ὄχϑας) ϑυηῖ, 485 
Γαρτᾶ ἱεξϊ, 11. πέτραι καϑήκουσαι ἐκα᾿ 
αὐσὸν σὸν ποταμὸν ἀϊσαπττ ει Ράυ]ο 
Ρροῖ τὰ ἄκρα τὰ ὑσὲρ τοῦ ποταμοῦ. 

σοὺς ἄνω) Εφᾳαϊτα8 Ποξίαπι ἴῃ Π0}}}- 

Ὀμ οοΟἸ]οςαΐοβ, αἱ ἴα ρτᾷ [ςξὶ, 3, 
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καταβαίνοντες, ὡς ἐπιϑησόμενοι τοῖς τελευταίοις.) Καὶ 25 
7 ἣ Χ 5) »" »ς λ Ἂς 3 

Χειρίσοζος μὲν τῷ ἄνω κατειχε, Λύκιος δὲ σὺν ὀλί- 
ΠῚ ͵7 ᾽ "“ 5 »" ͵7 Ἀ 

γος επιχειρήσως ἐπιδιῶξαι, ἔλαβε τῶν σκευοφόρων τῶ 
ς 7 Ν Ν Ψ ν ἘΣ Ν Ν 
ὑυπολειπόμενω, καὶ μετῶ τούτων ἐσϑητώ τε κῶλην Κωὶι 
Φ , Ν ἐς 7 ΑΨ ε ΄ 

ἐκπώματω. Καὶ τὰ μὲν σκευοφόρα τῶν “Ἑλλήνων καὶ 26 
4. 52 5 ἣς ἘΡ “ Ν ΄ Ἂς Ὃ 

ὁ ὄχλος ἀκμὴν διέβαινε" Ξενοφῶν δὲ στρέψνας πρὸς τοὺς 
ἕ, 5 Ἂν ᾽} ΄ "» 

Ἱζαρδούχους ἀντία τὰ ὅπλω ἔϑετο᾽ καὶ παρήγγειλε τοῖς 
»“" ἰδ Κ 7 Ἂ ἡ εἢ ς 

λοχογοις, κατ ἐνωμοτίως ποιήσασξϑαι ἕκαστον τὸν ἑωυ- 
ᾷ νὰ ᾽ τ ᾿ ἣΝ ᾽ 7 

τοῦ λόχον, παρ᾿ ἀσπίδας παρωγοαγόντως τὴν ἐνωμοτίαν 
δε οΝ , ὰ Ν Ἂς Ἃ ΄- Χ Ἂ 2 

ἐπὶ Φαλαγγος᾽ καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς καὶ τοὺς ενωμο- 
͵) τΝ »" Ὁ 572 ΕῚ δον δ Πὰς 

τάρχαῶς πρὸς τῶν Καρδούχων ἰεγωί, ουρούγους δὲ κατωστή- 
Ν - ᾿ “ 

σασϑαι πρὸς του ποτώμου. 
ε Ν -» ς δν ἃ ΩΝ 3 7ὔ »ἭἪ 

Οἱ δὲ Καρδοῦχοι, ὡς εωρῶν Τοὺς ὀπισθοφύλακας του 27 
57 ΩΝ ΕῚ 7 4 ΄ » 

οχλου ψιλουμένους, καὶ ὀλίγους δὴ Φαινομένους, ϑατ- 
Ν ν.5 ͵ » , 2) ε Χ 

τον δὴ ἐπήεσῶν, ὠδάς τινὰς ἄδοντες. Ὁ δὲ Χειρίσοφος, 
3 Νὰ Ν 3 3, τὴν » “" ἐγ ᾿ 

ἐπεὶ τῷ πῶρ αὐτῷ ἀσῷφωλως εἶχε, πέμπει παρώ Ξενο- 
Ὁ Ἂς ᾿ Ν ν᾿ "Ἔ ν᾽; 

ᾧωντω τοὺς πελταστῶς καὶ σφενδονήτας και τοζότας, 
7 -Ὁ ε) Ν ΄ Ε ἣΝ 3 

καὶ κελεύει ποιεῖν, ὃ τι ὧν παρωγγελλη. Ιδὼν δὲ αὐ- 28 
Ἂ ͵ ε ἕν, ἐν 37) 

τοὺς καταβαίνοντας ὁ Ξενοφῶν, πέμψας ἄγγελον κε- 
“4 9 "» “ο“ἷ » “" -“ Ν 7 -“ 

λεύει, αὐτοῦ μεῖνώι ἐπὶ τοῦ ποτώμου μὴ διωβάντως" ὅταν 
" ἡ 2 5 7 9᾽ 53, 

δὶ, ὥρξωντωι αὐτοὶ διωβαίνειν, ἐναντίους ἔνϑεεν καὶ ἔνϑεν 
» » 7 «ς » ΄ Ν 

σφῶν ἐμβαίνειν ὡς διωβησομένους, διηγκυλισιμένους τοὺς 

χό. ἀκμὴν] Ῥτο ἔτι. ἀϊξῖα πὶ ἃ (0]0 
Χεπορθῃοηῖΐα τγαάϊε ΝΊΌ τ 5. 

πρὸς τοὺς] ϑῖερπαηυβ οδίαᾳ εὐϊάϊι 
χαὶ ῬτῸ πρός. 

ἐνωμοτίωας ποιήσασϑαι) Θαϊὰ ἢι, ἴπ- 
τε] Πριταγ εχ ᾿ἰ τὶ 111, 45 21. {ε44. Ὁ] 
εἰ παράγειν ἔξωϑεν τῶν κεράτων. Ἰ,ο- 
οαπὶ Ατγιαπὶ ἴῃ Ταξιϊοῖβ Ὁ. 21. Ροία!ε 
Ἡωυτομίηίοπ, υὉ] εἰὰ : Ξενοφῶν δὲ, πό- 
στον μὲν μέρος τοῦ λόχου ἡ ἐνωμοτία 
ἰστὶν, οὐ διασαφεῖ" ὅτι δὲ μεῖον καὶ σάν- 
τῶς σε τῷ ἡμίσει, δηλοῖ ἐν ᾧ λέγει, δτι 
εἷἱ λοχαγοὶ κατ᾽ ἐνωμοτίας ἕκασαος ἔποι- 
ἥσαντο τὸν αὑτοῦ λόχον. 

27. παραγγίλλη) Ρατγ, ἸΙΌΟΙ σα- 
ἐὠγγίλη, ἙΛΟΙ, παραγγόλλοι. 

28. καταβαίνοντας} 1ία οιπΊ νεῖ, 
ἙΕάὰ. Ουε!, Εἴοη. διωβαίνοντα; 816- 

Ρῃδπαβ δὐϊάϊε. 
μὴ διαβάντας Νεραίίοπειη δάάδῃ- 

ἄἀἄατη νίάετας Βτοάθαβ, διῆη]ε οχ 
Ῥατγι, Πῦτο εἰ Ἀδρὶὶβ ἃ εἰ Β ἱπίδγαϊς 
Ζειαπα. Μᾶαῖρο ϑίερῃ. διαβαίνοντας 
Παῦει. 

ἐμβαίνειν] Ηος ρτὸ ἐχβαίνειν εχ Ρα- 
τ, Πρτο τεοθρὶς Ζεαπα. ΠΠΙμῈὰ ταπιεπ 
τενοοᾶν! ΝΥ εΙΚα. 

διηγκυλισμένους) ΜατρῸ ϑίερῃ. Ἐ- 
ἰοῦ. εἰ Ῥατγιί, Οοάεχ ἀαπὶ διηγκυλω- 
μένους. Ναϊραίατη (αεῖὰγ Ηείνοἢ!ᾶ- 
πυτη διηγκυλίσϑαι, «τὸ ἐνεῖραι σοὺς δακ- 
τύλους τῇ ἀγκύλῃ τοῦ ἀκοντίου, εἰ ϑιὶ- 

Ὁ 
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3 ; Ν ἄ ὮΝ Ἂς Ἵ " Ἂς ᾿ 

ὠκοντιστὼς, καὶ ἐπιβεβλημένους τοὺς τοζότας᾽ μὴ πρόσω 
ἈΝ ρμω ““«ο “""σ Ν ΟῚ « »"ν Ψ 

20 δὲ τοῦ ποτωμοῦ προβαίνειν. Τοῖς δὲ παρ᾽ ἑαυτῷ παρήγ- 

γειλεν, ἐπειδὰν σῴενδόνη ἐξικνήται, καὶ ἀσπὶς ψοφη, 
7 Δ ον θ νς Ν ΩΣ δὲ Σ 

σ΄οιωνίσωντως Θὲν ἀξὶ ἐς τοὺς πολεμίους ἐπείθωὼν ὁὲ 
5 "ἢ ς “κα Σ -7Ὃ7 »᾿ς 

ἀνωστρέψνωσιν οἱ πολέμιοι, καὶ εκ τοῦ ποτώμου ὃ σωλ- 
Ἀ ᾿ Ἵ Ν Ν 9 Ν᾿ Ε ᾿ 

πιγκτὴς σημήνη τὸ πολεμικὸν, ἀναστρέψαντας ἐπὶ δόρυ 
- -»“" ᾿ Ἶ τὰ 2 Ἧς -»“ Ν ὔ « 7 

ἡγέσαωι μὲν τοὺς οὐρωγοὺς, “εν δὲ πάντως ὁτιτάχιστα, 
Ἂν Ν ᾿ “ ε ἀΓΩΣ 

καὶ διωβαίνειν, ἡ ἕκαστος τὴν τάξιν εἶχεν, ὡς μὴ ἐμπο- 

διζειν ἀλλήλους" 
ΕΙ ΨῈ» ῃ" να 

εν τῶ πέρων γένητωι. 

.«“ ἜΠ », 5} "5 ὃν. »“"Ὁ 

0’ οὗτος οὐβρέστος ἐσοίτο, ὃς οὖν Πρῶτος 

« Χ “Ὁ ἐ κ“υ 5 327 Ηςς ΝΗ 

80 Οἱ δὲ Καρδοῦχοι, ὁρῶντες ὀλίγους δὴ τοὺς λοιποὺς, 
ἊΝ “" ΄ τῳ 7 3 

(πολλοὶ γαῤβ καὶ τῶν μένειν τετωγμιένων ὠχοντὸ ἐπι μελήη- 
͵΄͵7 « Χ ς ͵7ὕ ς Ν »"» « Ν «ς “»“ν" 

σόμενοι οἱ μὲν ὑποζυγίων, οἱ δὲ σκευῶν, οἱ δὲ ἐτωιρῶν) 
2 »Ύ - ἦ᾽ » ΄ 7 »ν 

ἐνταῦϑω δὴ ἐπέκειντο ϑρωσέως, καὶ ἤρχοντο σῴενδονῶν 
ἕ ἐ ἈΠ. 2 

81 Καὶ τοζεύειν. Οἱ δὲ “Ἕλληνες παιανίσαντες ὠρμήσαν 
δὃ ́ τἰρόδι 3 7 « ΕῚ ΕῚ δε, Αι ἀν ΄Ν " 

γόμω ἐπ᾽ αὐτούς" οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο" καὶ γαρ ἥσαν 
« » ξ Ἃ 3 »“᾿ 57) ς κυ ᾿, Ν Ψ 

ὠπλισμένοι, ὡς μὲν ἕν τοῖς ὁρεσίν, ἱκῶωνῶς πρὸς τὸ ἔπι- 

δρωμεῖν καὶ ζφεύ ὃς δὲ τὸ εἰς χεῖρας δέχεσιϑ ῥωμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς θὲ τὸ εἰς χειρὼς δέχεσοδωι 
3 ε “ 3 ͵ὔ Δ ξ " ς 

θη οὐχ, ἱκωνῶς. Ἔν τούτω σημαίνει ὁ σωλπιγκτής᾽ καὶ οἱ 
Ν ΄ 53) Ἧι ἢ “ ε 3. καῇ 

μὲν πολέμιοι ἔφευγον πολὺ ἔτι Θᾶττον" οἱ δ᾽ ᾿Ἑλλήνες 

ἄδ5, 41 Παῦεῖ: διηγκυλημένον" πὸ 
ἀκόντιον μεταχειριζόμενον" ἀντὶ ποῦ ἐν 
μασχάλῃ κρατῶν τὸ δόρυ, ΌΪϊ ἀεϊηάε 
Ἰλιάδι Ἰοσὰπιὶ ποτὶ ν. 2912. υδἱ ἔ- 
τοἢ. Ραγίτευ ἄδι διηγκυλωμοένους. 

προβαίνειν] 11ὰ Ετοη, ΠΙΡΘΓ ΡΥῸ σρο- 
διαβαίνειν. ϑεξὶ, 34. ἀς ΄άετῃ εἰ: 
προσωτέρω ποῦ καιροῦ προϊόντες, ἴπ 
Αὐταὶ Αη80. νἱ. 26, 2. τὸ δὲ ἦν πρό- 
σϑὲν τῆς ὁδοῦ ἀεάετγαπι [ἰὈτασι, Ὁ] 
Αὐγὴ 5 πρόσω [οτἱρῇ!αε γα] νιάε- 
(0 Γ. 

29. ἀσπὶς ψοφῆ) ΑὉ ἰξξα {εἸογαηλ. 
ἵΜαὶς ννεῖῆζε οὰπὶ Ζειαηΐο δὰ ρυϊία- 
ἴοβ ἃ τ} }} {105 ΟἸγρθοβ γεΐεγί, αἰ πηο- 
παϊὶ οἰίατχ Η ΑἸ ὈΚατι. ᾿ 

ἐς τοὺς πολεμίους) Τλῦεγ Είοη, ἐσὶ 
α΄, σολ. ἀαῖ, 

ἀναστρέψαντας) Μαὶς Εὰάά, νείϊ, 

τ σατη Οὐεῖξ, ἀνασσρέψψωντες ὨαΌεηί. 
Ἠε]]εηϊο, νἱ. 5, 18. τὰ ὅστλα πρὸς «οὺς 
πολεμίους φαίνων, ἀναστρέψαντας ἐκέ- 
λευε τοὺς ἀπ᾽ οὐρᾶς εἰς δόρυ ὄπισϑεν τῆς 
φάλαγγος ἡγεῖσϑαι πρὸς αὐτόν. 

30. τοὺς λοιποὺς) [Π|6]]ΠΠ|ρὶῖ σοὺς ὁσ’- 
σϑ)οφύλακος (εξὶ, 27. ΜαϊΪ]ε οὐραγοὺς 
εοίάοτη ουπὶ ὁπισϑοφύλαξ, εξ σεηῖε- 
ας ΗδΙΌΚασι. εϊπάς ἐπιμελόμενοι 

ἄδι Ἑτοη, ᾿ἰθογ οὐὰπὶ Ρατ. Ροξεα 
σκευῶν Ῥατὶί, τεσερὶ ἴῃ Ἰοσατῃ να] καὶ 
σκευοφόρων. : 

ἑταιρῶν! Νυϊδαΐατη ἑταίρων ἴϊὰ πηὰ- 
αν Ζεαπαε. ϑογιρζαγατη τηδυρίηἰς 
δῖερῃ. Ῥαγιί. του. Ἀερὶ Β. ἑσέρων 
ψεσίῖς Το πον γὲς αἰϊας. 

ἤρχοντο) Νυϊραίαχη ἥρξαντο εχ Ῥὰ- 
τ, εἰ Εἴοπ. εοττοχὶ. 
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τὼ ἐναντίω στρέψνωντες, ἔφευγον διο, τοῦ ττοτωμοῦ ὁτιτώ- 

χίιστα. Τῶν δὲ πολεμίων οἱ μέν τινες ἰσϑόμενοι, τό- 33 

λιν ἔδρωμιον ἐπὶ τὸν ποταμὸν, καὶ τοξεύοντες ὀλίγους 

ἔτρωσαν" οἱ δὲ πολλοὶ, καὶ πέραν ὄντων τῶν “Ελλήνων, 

ἔτι Φανεροὶ ἦσαν φεύγοντες. Οἱ δὲ ὑπαντήσωντες ἀν- 34 

διζόμενοι, καὶ προσωτέρω τοῦ καιροῦ προϊόντες, ὕστερον 

τῶν μετὼ Ἐπνοῷωντος διέβησαν πάλιν" καὶ ἐτρώσησάν 

τίνες καὶ τούτων. 

ΘΑΡ, ὙΥ, 

ἘΠΕῚ δὲ διέβησαν ἀμφὶ μέσον ἡμέρως, συνταξάμενοι 

ἐπορεύθησαν διὰ τῆς ᾿Αρμενίως πεδίον ὥπαν καὶ λείους 
γηλέφους, οὐ μεῖον ἢ πέντε παρασάγγας οὐ γὰρ ἥσων 

ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ κώμαι, διῶ τοὺς πολέμους τοὺς πρὸς 

Καρδούχους. Εἰς δὲ ἣν ἀφίκοντο κωμῆν, μεγώλη τε ἥν, 

καὶ βασίλειόν τε εἶχε τῷ σατρώπῃ, καὶ ἐπὶ τοῖς πλεί- 

στωις οἰκίαις τύρσεις ἐπησαν" ἐπιτήδεια δ᾽ ἦν δωψιιλῆ. 

Ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταϑιμοὺς δύο παρασάγγας 3 

δέκω, μέχρις ὑπερήλϑον τὰς πηγὰς τοὺ Τίγρητος ποτῶ- 

32. τὰ ἐναντία} ἩςΟΠΙ ηίοη ἐς τὰ σῶν Τηρίβαζος ἄρχων ἀϊοιῖατ. Ατηλδ- 

Ὠἶᾷ νοῖο ΠΟῚ σοπηϊποιηοιδίαγ, Σα- ἐνωντία [ΟΥ] απ πὶ σεηίεραῖ, αὐ Τα ρτὰ 
[εξὰ. 21. εἰς σοὔμπαλιν, ΟΌΪ ταηδη 
ἙΕάά. νεῖ. σὰπὶ 6. εἰς οππϊτυ ης. 

33. αἰσϑγόμενοι) [τὰ 1 ετ Ῥατ, Ψὰ]- 
50 αἰσϑϑανόμενοι. Ρῖο ὀλίγους ἘἙὰά. 

νεῖξ. οσὰπὰ Ουε]ξ, ἀλλήλους ὨαὈεηΐ. 
4. ὑπαντήσαντε:) ϑαπ|ι ΤΩ τΕ5. ἃ 

ΟΠΕΠΙίΉΡΠο {τ ΗΠ {εξὶ. 27. εἰ 28. 
1. λείους] Νεὶ ἀτθοῦ ας ποη οὔἵ- 

ἴοβ, νεὶ πη] ΠΊ6 αἴρεγοβ. λεῖος ορ- 
Ροπίίυγ δασὺς ἀε Κεραῦ]. ΑἸΠεη. ἰἰ. 
12. ἱεὰ αἰίεγᾶπι ποι οηθπι τεξϊς ρτθ- 
ἔεχε ἢ. 1. νγεϊκε. 

ἐγγὺς) Ἐτοη. ΠΌΕΓ τυλησίον ἄαι. ἀ6- 
ἰπᾶς τυρὸς σοὺς Καρδούχους Οαεϊξ, 

2. τῷ σατράπη) Τηρίβαξεν ποτηϊηδῖ 
σατράπην ᾿Αρμενίας Ὠοάοταβ Χὶν. 27. 
αἴ ποῖει {εξϊ. 4. ὕπαρχον ᾿Αρμενίας 
τῆς τορὸς ἱσπέραν, Ἰτογατῃ [ἰὈγῚ ν}]]. 
ΕΔΡ. 8. ΕΧίγε 0 Φασιανῶν καὶ “Εσπερι- 

σρώπης ἰάδπη νιάδτυγ εξ οὰπὶ ὑσάρ- 
χῳ. ϑεά οῖδεν {Ὀρτὰ 1]. 6. 17. εἰς 
᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἧς ᾿Ορόντας ἦρχε, τσολ- 
λῆς καὶ εὐδαίμονος. ἸρίταΓ ἢαϊαᾳεγα 
οΡοτίοί σευ ποβ ργείβόϊοβ Αυγη θη τι 
Βᾶυῆε, Οτοηΐαπη ἰαίγαραπὶ οἱ Τατὶ- 
Ῥαζὰπὶ ὕπαρχον. Αριαά Αττα πηι 
Απδἢ. {πἰ. 8, 9. ᾿Αρμενίων ἵπ ΘΧεδτοῖτα 
ΑἸεχαηάτγι Ὀρόντης καὶ Μιϑραύστης ἦ9- 
χεν. 

τύρσεις ἐσῆσαν] Εάά,. νϑδεῖ. ἐπήεσαν, 

Ουε!ῇ, ἐποίησαν. 
3. τταρασάγγα: δέκα) Μαὶε Εάαά. 

νεῖῖ. οαπῇ ΟΕ]. εἰ Ετοη. τρεῖς Πᾶ- 
θεηι. 

τοηγὰς τοῦ Τίγρητος} Ρ] πὰ: Ον]- 
ἡμν ΤΊ σγὶς πὶ γΕΡΊΟηΕ Αγ ηηθη] 45 116] γῆς 
θμίο σοηβρίσμο. Ατααίφιὶ νεγῆο πί- 
γρησος τεαα!αϊϊ, 

ο 4 
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μοῦ. Ἔντευθσεν δ᾽ ἐπορεύθησαν στωϑ' μοὺς τρεῖς πάρώ- 
7 Ἂ π᾿ Ἢ ΤῊΝ Ἢ , Ὥ σώγγως πιεντεκοωίδεκω ἐπὶ τὸν Τηλεβόων τποτωμόν. Οὐ- 

3 ὡς Ν ἣἿἷΝΟΦ "δ, » Ν 

τὸς δὲ ἥν μέγως μὲν οὔ, κωλὺς δὲ κώμωι δὲ πολλαὶ 
Ν Ἄς Ν Ὁ ε Ν Ζ “ ᾽ 7 

ΑὍερι τὸν ποτωμὸν ἡσῶν. . Ο δὲ τόπος οὗτος Ἀρμενίου 
5 »" « Ν « ΄ «; . ᾿" εὐ Φ 

ἐκωλέῖτο ἡ πρὸς ἑσπέρων. Ὕπαρχος δι αὐτῆς ἦν Τηρί- 
ς ““ Ψ' « Ψ 

βαζος, ὁ καὶ βασιλέϊ φίλος γενόμενος" καὶ ὁπότε τσα- 
3 Ν ϑ, ΄ 3 « » ΄ 

θείη, οὐδὲς ὥλλος βασιλέω ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν. 

5 Οὗτος προσήλασεν ἱππέως ἔχων, καὶ προπέμψας ἐρμη- 
ὦ" “ ε͵ ͵Ζ7 Ὁ" -“-ὖ » »᾽ 

νέῳ, εἶπεν, ὅτι βούλοιτο διωλεχιϑήναι τοῖς οὐρχουσι. οις 

δὲ στρωτηγοῖςς ἔδοζεν ἀκοῦσωι" καὶ τοροσελϑόντες εἰς 
» ͵΄ 2 ͵΄͵ 3 ῃ, 

δεπήκοον, ἠρώτων, τί ϑέλοι. 
ε δ τῇ “ἶ 7 

Ο δὲ ἔλεγεν, ὅτι σπείσωα- 
μ Φια Σ 7ΝΪ ψ ἧς Ἶ « 3 »"» 

σϑαι βούλοιτο, εῷ ῳ μήτ αυτος τοὺς Ελληνῶς ἀδικεῖν, 
Ψ 5 ,7 Ἂς ἜΎ,Υ. 7 Ἐν » ͵ 

μῆτ᾽ ἐκείνους κωΐειν τῶς οἰκίως, λωμβάνειν τε τὰ εἐπιτή- 

δειω, ὅσων δέοιντο. Ἔδοζε ταῦτω τοῖς στρατηγοῖς, καὶ 
» 7 » 7 

ἐσπείσωντο ἐπὶ τούτοις. 

7 Ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν στωϑ μοὺς τρέϊς, διὰ τοῦ πε- 

δίου, παρωσάγγώως πεντεκοωίδεκω" καὶ Τηριβαζος παρή- 
͵ 3) ΧΝ « “» 7 " ΄ « δέ 

κολούϑει, εχῶὼν τήν εαύυτου δύναμιν, ὠστέεχῶὼν ὡς Φέκῶ 

στώδιους᾽ καὶ ἀφίκοντο εἰς βασιλειώ καὶ κώμας πέριξ 

8 πολλὰς, πολλῶν τῶν ἐπιτηδείων μεστάς. Στρατοπε- 
΄ Ἢ 3 »» ν᾿ Ὸ Ἂς, Ἂς “Ἢ Ν 

δευομένων δ᾽ αὐτῶν γίνετωι τῆς γυκτος χιὼν πολλη καί 

μέγας μὲν οὗ, καλὸς δὲ] ΨΝυϊραίατη 
ΟΥΪΠεπὶ καλὸς μὲν, μέγας ὃ οὔ εχ 
Τεγηδισίο ῬὭαϊεγεο {εξϊ. 6. εἴ 121. 
ῬΥΓΠΊ5. τπηαΐατὶ 1υΠΠτ Μαυτεῖαβ, οὐϊ 
οὔτῃ ἩςοΟΠϊηΐοπο ρᾶταεζᾶπε .σαίεσὶ 
Ἑάιῖοτεβ. ΟοπΊρᾶτγαᾷ οᾶρ. 8, 2. ϑΥπι- 
ῬΟΙῚ 2, 19. Ναϊοκεπαοσ δὰ Ἠετοάο- 
ἴα πῃ ὙΠ. Ρ. 646. 

4. Φίλος γενόμενος) Τε 60 σοιηρδγᾷ 
Ῥ]αΙατΟΠ Ατϊάχευχδπ σᾶρ. 24. 27. 28. 
29. ΟΌΪ 80 Ατίαχειχε ὁσο Ὁ Πδτγᾶ- 
ἴὰΓ Ποηο ἰενὶβ εἴ ἰποοπῇδηϑβ. 

ἀνέβαλλεν) ϑυϊάᾶβ ἴῃ ἢ. ν. ἰαυάδί 
Ἦ, 1. [εἀ ἴῃ τυαρείη ΘΧρ]ϊοαίϊο δ᾽ὰ5 
ἀνεβίβαξεν οσσυρδί Ἰοσαπλὶ νεγδὶ ἀνέ- 
βαλλεν. ίεῖθο υτἱτὰγ ποῖῆογ ἴῃ Ογ- 
ΟΡ. Υἱΐ. 1,38, ὕςποαυς υὔίαγ ἀε 

δε ἐαυςῆτιὶ νὶ. 12. ΟΌἱΪ δάἀάίταγ τὸν 
ἹΠερσικὸν πρόπον. ἠδ ηατοὸ Ηἰρργοῃϊοὶ 
ἷ. 17. ταρεῖῖῖ, Ηϊπο ἀναβολεὺς Ρ]- 

τατοΠο εἴ Αρρίδηο Ῥαπισογαγῃ τό. 
6. ὃ δὲ ἔλεγεν] Ετοη. ὁ δὲ εἶπεν ἀαΐ, 
᾿: διὰ «ποῦ τσεδίου] Ετοη. δι σα]  τὰ 

Οὐ, τοέϊε, ραῖο, αἱ οᾶρ. 5. 1εξϊ, 
3. εἴ 4101. ϑεαιθητῖα βασίλεια νἱ- 
ἀεπίυτ ΤεγραΖὶ ὑπάρχου ἴα Πς, αἱ Τὰ- 
ΡΓᾶ 1εξϊ. 2. εγαΐ βωσίλειον τῷ σατράπῃ, 
Οτοπίϑ, οἵδάο, 

8. χιὼν τοολλή] Ὠιοάοταβ χὶν. 28. 
ἹΟδοιποροῦντες δὲ διὰ τῶν ᾿Αρμενίων ὀρῶν 
ἐλήφϑησαν ὑπὸ χιόνος πολλῆς καὶ παρε- 
κινδύνευσαν ἀπολέσθαι τσάντες, Τοῦ γὰρ 
ἀέρος τεταραγμένου πὸ μὲν τορῶσον κατ' 
ὀλίγον ἤρξατο χιὼν τοίπεειν ἐκ τοῦ περιέπ 
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ἕωϑεν ἔδοξε διωσκηνήσωι τῶς τάξεις καὶ τοὺς στρωτηγοὺς 
Ὗ “ς ΄, ᾽ Ἂς βυΐ " ἡ δέι ἈΝ 

κατῶ τὰς κωμῶς᾽ οὐ Ὑῶρ εὥρων τοολεμίον οὐθέν, κῶι 
ο λ ΠΑ “ ἊΝ Ἂς ΝᾺ ἐς Ἑ 

ὠὡσῷωλες ἐδόκει εἰν, διὰ τὸ τληϑος τῆς χιόνος. ἜἘν- 9 
"“ ἊΨ 7 Ἂς 5 Ν᾿ « ΕΣ Ν 5 δ 

ταῦϑα, εἰχιον αοὐντῶ τῶν ἐπιτήδειω, οσῶ ἐστιν οὐὙ ον “"" 

ε “Ὁ “ 2 Ἂς ἃ κκ ᾽ ἣ 327 

ἱερείου, σιτον, οἰνους τσωλαίους εὐώδεις, ὠστωφιοας, οσπρίῶ 
7 

παντοδαπά . 
ει δα Χ » ΄ ΙΝ εν “ 

Γων δὲ ἀποσκεδωννυμένων τινες ὡῦο Τοῦ 

΄ 3 ε 7 ͵ 7, 

στρωτοπέδου ἔλεγον. ὅτι κατίδοιεν στρώτευμνω, καὶ νύκτωρ 

τολλὼ τυρὼ ᾧαίνοιτο. Ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγόϊις οὐκ τὸ 

χόνσος, ὥσαε ποὺς ὁδοιποροῦντας μηδὲν 

ἐμποδίζεσθαι τῆς εἰς τοὔμπροσθεν το- 
ξείως' μετὰ δὲ ταῦτα τονεύματος ἐπι- 
γενομένου μᾶλλον ἀεὶ κατεῤῥίσπτετο καὶ 
τὴν χώραν ἐπεκάλυπεαεν, ὥστε μηκέτι 
δύνασθαι μήτε τὰς ὁδοὺς μήτε ὁλοσχερῶς 
πὰς ἰδιόσητας τῶν πχόπων Ὡεωρεῖσιγαι. 

Διόπερ ἀϑυμία τὸ στρατόπεδον ὑπεδύετο 
καὶ δέος, ἀνακάμπτειν μὲν εἰς ἀπώλειαν 

οὐ βουλομένων, τοροάγειν δὲ διὰ τὸ τσλῆ- 
3ος τῶν χιόνων οὐ δ χμάνων! 

κατὰ τὰς κώμας] ΤΑῦοτ Ρατγῖ, εἰ Ε- 

ἴοῃ. κ. τ. χώρας Ὠδδεῖ. 
9. τυάντω] ἰάθη ᾿ἰΌτΙ οπλὶτταηξ ; 

ἀείποαρβ ἱερεῖον ἀαπὶ Ε44, νεῖτ. οα πὶ 
Ουε!ῇ. ροῆεα σεαφίδας Ετοη. σταφίδα 
Ῥατι, 

το. ἐδόκε, δὴ] Ο(αῇδ]ιο δὲ ἀεάϊε εἰ 
οὖν ροΐξ τσάλιν ἱπίεγαϊς, φαοὰ τεσερίϊ 
Ζειηε. 

διαιϑριάξειν] Τῖ ἐγ Ρατ. σατῃ Ετοη. 
συναιϑριάζειν ἀεάϊι, φαοὰ τεοϊρίε πα! ΠῚ 
7υάϊσαν!, φιοπίδπι να] αῖαπη ἐσ ἃΠᾶ- 
Ἰορία νειὺϊ διασκηνοῦν Πρ Ποδ τ {μό 
“1ο εῥαγαΐπι ἀρεγέ, στη ἢ. 1. ἀπο αβ8 
σορία5. αἀϊίρετία. σοροῦα εἴ σοπίεγιαβ 
{Ὁ ἀΐο παῦοτε ραταίᾶβ δά Ὠοϊειῃ ὁχ- 
οἱριθπάαπῃ νεϊϊεηῖ. 

[Ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς οὐκ ἀσφα- 
λὲς εἶναι διασκηνοῦν, ἀλλὰ συναγαγεῖν 
τὸ στράτευμα. Πάλιν ἐντεῦθεν συνῆλ- 
3ον, καὶ γὰρ ἐδόκει συναιϑριάζειν] Ῥαὰ- 
ἀεὶ τὴς, Βυτπηαηπα, ετγτοτὶς ἴα ηῈ ΠΟῊ 
Ἰενὶβ, φιοπι ταὶ οὈτα τ πάὲχ Ζευ- 
πἰαπαβ, ἀατῃ νυϊραίατη διαιϑριάζειν 
᾿πιογργεϊδτγ ΟΠ) 8}}15. (ωό ἄϊο ἀρέγε 3 
αὰο πἴ8}} ροΐεγαῖ πγᾶρὶβ Δ᾽ ΙΕ ΠῸΠῚ ἃ 
(εηιεητία Ἰἰοοὶ εἐχοορίιαγι. [λεξὶαπὶ 
1Πτεγρτειδ τ! πε ἰρίε ἃπίεα [Ὀογὰ Γῇ 
Γεσυῖϊὰβ ἰπ ΤΟχίοο βῖθθοο : [εα ἀυτὴ 
Οοάϊοῦτα παοτοπὶ Ρατι, εἰ Εἴοπ. 
ςείεγα ριθβδητπηγοίυτῃ ἰδέ! πε πὶ 
αϊνοτίαμα τἰπιὶθ ουρίάς Ρετγίεαο Γ, 

Ἰρία ἴῃ στᾶνεπὶ ἱποῖάϊ εὐγογεη. Ἐδ- 
Δἰταεπάσ τα ἰρίταγ οἱ νεῖαβ νεγθαγα 
διωιϑιριάξειν, αυοα αἰ γόνεπαγε ἰπῖεγργα- 
ἴατὰ5 εἢ τη Τπείδατο Η, ϑιερπᾶηδ : 
δαάϊε ταταθη ἰδ άθπιὶ 1105 Ἔχροπθῖα 
μὸ ἅϊο ἀψέγε. Θαθ ααϊάετη ποῖϊο 
ἢαυϊς οοτηροῦῆτο τ Ὀαἱ ποη ροϊεῖϊ, εἴ- 
Ἰᾶγα ἢ ἤπιρὶθχ αἰϑράξειν Πσηϊῇσατγε 
νἱἀεαῖογ τη (έγέηο σατίο ϑεγίαγὶ ἴῃ ἸοοῸ 
Οτεροῦ ΝαΖίαηζοηὶ ροῆτο ἃ Βίερῃα- 
(ὁ : νῦν μάρτυρες αἰϑριάζουσι καὶ πσομ- 

πεύουσι. Χεπορποη εἴ] ἀ!ρετίαγα πὶ 
ῬΕΙ͂ νῖοοβ σορίϑγατα τατοπετῃ ἀαρ]1- 
απ εὐἀϊάοτας δηῖθα: οὐ γὰρ ἕώρων 
ποολέρειον οὐδένα, καὶ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἷ- 
ναι διὰ πὸ τηλῆδος τῆς χιόνος" ἴἴὰ πὰ Πς 
Ραγαῦ σοητγαξάγα πὶ εἴ τῇ ἈΠῸΠΙ ἰο- 
οαπὶ σοηρτερδίατατη σορίατασα {Ὁ 
αἴο ται οπμε ΠῚ ΡΔΓΙΐΕΥ Ραμ πᾶ τγεά- 
ἀϊι. Ποῆιατ επἰπὶ ἴῃ νὶοϊπιᾶ ἀ6- 
ΒΘΠΓ ΠΣ ᾿ρπθ5. ποξίατηϊ σοηΐίρεΐξει 
[αεταηΐῖ, εἰ σοὶ αἰ Π ἜΤ ΕπτῚ νὴ τα 
ΡΓΟΠλΙ ΑΙ Οσγεθοῖβ [ΕΓ ΡΕΓ πιοηΐες 
ποη δάθο ᾿ἱποοιηπηοάμ πηι Π6Ο ΕἸΤΟΓΙ- 
Ὀ05 οὈποχίατη. δε ἴρὲπὺλ δουυπι 
[ε6}}}εὸ σου πλ. απάξ ρτοχίπηα ποέϊε 
οορὶοίαᾳ ᾿τογατη ἰχ ἀδοιάϊτ, ΨεγθαπῈ 
διαιϑριάξω Ἰριατ ἢ. 1. αἰατραταγ ΠιηΠ] 
ταϊϊοη6, αἱ ἰπ αἰϑριώξζω, ἀπαιϑριάζω, 
ἐξαιθριάξω. ΔΙΙαα Θοπιροῦτὶ ἐχθτ ρ] τῇ 
ἀάπας ἀεήάετο. Νοσαθ] 1 δίκιϑερος ῥτῸ 
διαφανὴ: ροῇιὶ ἐχεγηρί πὶ ἐχ ΠΙρΡρο- 
ογαῖβ ροίαι ἴῃ [Ἔχῖοο, αηἀ6 ἀετγῖνα- 
τὰτη δια, ϑρόω τοίταὶ Ηετγδο ο ἀς ΑἹ- 
Ἰεροτγ ἴῃ εοάθπὶ [ἀχὶσο ΤᾺ νος. 
ἐπαχλύω; ἡσπο νἱάεο ϑυπεῆπατα ἀξ 
Τη!Οπ 5. Ρ. 139. νεῖῦο ἀσαιϑρήω 
αἴ], αυοά ΄ἴῃ νυϊξαῖὶ5 εὐἀϊιοηϊθας 
ἀσπαιδϑερόω [οτὶ ρτατη Ἰεσίταγ, (Οειθγα ΠῈ 
Ἰὴ Προς 'ρίο ἰοοο, ααδ Οδβδιϊο 1η- 
(ετῖα ραγιίουϊα οὖν ροΗ͂ τσάλιν Ἰπῖεῖρος- 
Ἰανεγαῖ, ἱπρετο τασηθη δάπυς πηθη- 
ἄσπι;, ᾳφυοά ἱρίαπι Οαβαϊοηὶ οοοῶ- 
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9 Ἃ “"Ὕ “ - Ν » ΝΝ Ψ 

ὠὡσῴῷωλες εἰνω! διωσκηνοῦν, ἀλλὼ συνωγωώγειν τὸ στρώω- 

τευμώ. 

1] αἰϑριάζειν. 

Πώλιν ἐντεῦθεν συνήλϑον" κοὴ γὰρ ἐδόκει συν- 
7 “Ἢ ΕΣ »" 5 

Νυκτερευόντων δ αὐτῶν ἐνταῦϑω, ἐπι- 
͵ Ν "7, “ἤ ᾽ τ , ᾿ς κῇ 

πίπτει χίων ὥπλετος, ὥστε ὠπέκρυψψε καὶ τὼ πλώ καὶ 
,εἪ Ε ΩΝ ᾿΄ Ἀ ΠΝ « Ψ 

τοὺς ὠνϑ)ρώπους κοωτωκειμένους, Ἀωι Τῶ ὕ7ο υγιῶ συνε- 

Ἂ ε ΣΝ Ν ἷ " ἐν ὅν Ἢ 
πεοήσεν ἢ χίων᾽ καὶ τολυς οκνος ἡν ἀνίστασθαι κατα- 

΄ Ν 3 ᾿ “" ε ἧς Ἂἱ »᾿ 7) ᾿ς 

κειμένων γὙῶὼρ ὠλεεινὸν ἥν ἡ χίων ἐπιῆδεπτωκυίώ, ὅτῳ μή 

12 τσαραῤῥυείη. 
Ν “ 4 Δ νν Ἄ, 

Ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἐτόλμησε γυμνὸς ὧν 
:Ἶ ᾿ 7ὔ "Α 7] 5 7 Ἂς 7 

ἀναστὰς σχίζειν ζύλω, τώχω ἀναστάς τις καὶ ὥλλος 
2 7 2 - 5] 

ἐκείνου ὠφελόμνενος ἐσχίσεν. 
" λ 7 Ἶ 6, 35 

Ἐκ δὲ τούτου καὶ οἱ ἄλ- 
32 7 »-ἷᾧἷἣ᾽ “} δ 7 ᾿ Ἂς “ς » 

18 λοι ἀνώστῶντες τυρ ἐκώιον καὶ ἐχρίοντο τολὺυ γῶρ εν- 
»"»“Ὸ δ. 2 ἊΡ 3 »"» ΕἸ ΑΝ Ὶ ) 7 

ταῦθα ευρισῆετο χρίσμω, ῷ ἐχρωντοὸ ὧντ ἐλώίου, σύυειίον 
»ν Ν : 7 5 »-ε »ῬἍ“ 

καὶ σησάώμινον καὶ ἀμυγϑθώλινον, ἐκ τῶν τοικρῶν, καὶ 

Ποηδπ οπγχεη αι οηβ ΠΟ ΠεσΕΙΆγ 185 
Ῥτο ὈΠε νι ἀείατ. Μεγθούστῃ [0}}1- 
σε ΤἘτιε5. ἰοῦ αἀἰβιησασηάα εἰξ εἰ 
(οὐἱθαπάμσπι. Ἐδόκει, δὴ----ά᾽λλὰ συνα- 
γαγεῖν τὸ σπαράτευμω “πάλιν. ᾿Ἐντεῦ- 
3ὲν συνήλανον᾽ καὶ γὰρ ἄς. ἔκ Ερι1- 
,“βοία. 

11. ἐλεεινὸν} Τιαυάο ΝΜ ει κια πη, 4] 
ἱπερίατη ἐλεωνὸν σοΥΓΟΧαττ., [ΙΌΘΓ 
Ετοη. γὰρ ἐλεεινὸν ἦν ἡ χιὼν ἀεα!τ ρῥτὸ 
νψα]ρατὶς δὲ ἐλεεινὸν ἦν χιών. Ὠεηϊαὰα 
Βυϊάας ΓαὉ νος. ἀλεεινὸς εχ ἢ. Ἰ. 1Δὰ- 
ἄδι: χιόνος γὰρ τοεπτωκυίας ὅκνος ἦν 
πσολὺς ἀνίσσασθαι" κατακειμένων δὲ 
ἀλεεινὸς ἦν ὃ χειμὼν, ὅτῳ μὴ τσωραῤῥνείη 
ἡ χιών. ϑαϊάεξο Ἰοσιτη δπποίαν! εἴ- 
ἴάτα νἱγ ἀοέϊυς 'ἴπ ϑ αϊοης (ὑαπῖδθυ. 
1) 8 5. [εὖ ἀες ἀϊνεγίίτατε ᾿θδιλ! ἢ 15 ποα 
7υαϊσαν!. 

12. γυμνὸς ὧν] Εχ Ετοη. ὧν δοοεῖ- 
Ππι: {εηὰεηβ σάχα ἰάετῃ [1ὈῈγ τειγᾶ- 
ΠΙῸ εἴ σατα ἐσεὶ σορυϊαὶ ροί ὧν ροῆ- 
ἴὰπΔ. δεὰ ποῖεγ Οὐγτορ. 1. “6. 16. 
ἐπεὶ ἐν τῷ τέλει ἐγενόμην, εὐθὺς σούτον 

ἐπεμελήϑην. εἰ 4110] ἐπειδὰν τάχιστα 
Τεαυεπία εὐθὺς ροηῖῖ, νεϊατ! ἀθ [.8- 
σεά, τὸρ. 1.1. ἄἀδιησερ Βάαά. νεῖ. 
οαπὶ Ομε!, σχίσειν εἰ ΠΊΟΧ, σχίζειν 
ἄδῃῖ. ὶ 

13. εὑρίσκετο χρίσμα} Μαυϊκαίδπι 
{οτὶρίαγαπη ηὕρισκον σὸ χρίσμω εχ ᾿ἴῦτο 
Ῥαγη, εἰ Εἴοη. σοτγοχὶ. Μαῖροὸ γι ]- 
ἸοΙ, εὑρίσκοντο ἀᾳῖ, Ζουης εχ σπε]ῇ, 

εὕρισκον πὸ εὐϊάϊς, Αὐτσυ]α5. σὸ τοῖε- 
ΤΆΤΙ ΠΟ ροΐετγαῖ, Οοιηραῖὰ ΤὭεο- 
ΡὨταῖϊαπὶ ἀὲ Οὐἀοτθαβ. Ρ. 444. εά. 
Ηειμῆι: σῷ δὲ χρίσματι πῷ ἐκ σῶν 
πικρῶν ἀμυγδώλων. ττολλὰ δὲ γίνεται 
“σερὶ Κιλικίαν, καὶ «σοιοῦσιν ἐξ αὐτῶν 
χείσμα, ΑΌΪ ποη τηδρὶβ ᾿Ισερᾶῖ ἰοτῖ- 
Ὀετε σὸ χρίσμα, Ἀϊ ρεσυ]ατγα δ ααοά 
ἀηραδητατα ἰζα Δρρεὶ]δίατη ἱπιε! }ἰρὶ 
νοϊ αἰ θι [οτῖρῖογσ. ϑεαάθπβ μύρον ΡτῸ 
μῦρον ἀεὰϊ ἀἀπιοπεηΐο ἡοτίοηο. 

σύειον}] ἴλθεγ Ρατῖῖ, εἰ Εῖοη. συλνὸν 
ἄδης. Βτιοάθραβ κίκινον, Ματοῖαβ Κδτγ, 
Τεέϊ, το, 5. σούσινον σΟη]ϊοϊεαΐ ἴοτί- 
Ῥεπάσμα. δεά [ὩΠπὰπὶ μύρον, ποὸπ 
χοίσμα, ταϑταογαῃΐξ Τοτρίογεβ νεΐεγοϑ, 
απο] εχ οἷβδο να]ρατγὶ τ! βου θυ8 
ΠῚ Ογὰ πὶ σοπβοϊευαῖατ, Ριροίεγεα ἰ- 
ἄετι Ματεζαβ ϑύειον σοη͵εοὶς. ΝΥ εὶ- 
κε δρίομτη εἴ ρθὴδ τι ἀἸοα] ὰπὶ 18-. 
ἀϊσανιι πε οἰδοτατα φϑπογᾶ 6 ρἰδη- 
τἰ5 οοηξδέϊα ργίταο ἴοοο δάϊραγα ἴα1]- 
14πὶ σοπιπηε τ οΥδτῖ, Οατῇ ΟἸΠἶπο δά 
ἀησαεηΐα ὨΪΠ1] ἴεγε εχ δηϊπΊδ] πῇ 
σοΥρουθι5 δαγη!οαδτίηῖ,. δ8εά ὑπ- 
Βαξηῖα Γαπηΐ μύρα, ΚΕΟπορἤοη δαΐθηΣ 
Ὠϊς πιεπηοᾶς χρίσματα. είποερβ 
Εάά, νεῖῖ, οὐτὰ Οπεϊξ, ἀαπί σεσάμεινον. 
Οἵ. Οστι! ν]. 4923. ΡΙὸ φικρῶν εἰ 
ἵπ Πα 6 πὰ 1 γὶβ σσυρῶν, ἡᾶτπα ΟἸΪ πὶ σοτ- 
τεέϊα πὶ ἃ Ταγπερο δὰ ἰοοὰπι ΤὮΕο- 
ΡῬὮγαι [αρτὰ ἰδία πι Ρ. 20. 
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"» »" 9. "ν 7 : Γ᾿ πφν 

Εκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ μύρον εὑρί- 

ἃς -" 7 350) Α Ύ Ν 

Μετὼ ταῦτω πάλιν ἐδόκει διωσκηνητέον εἶνωι κατὰ 14 
Ν 9 ᾽ ΄ 7 Ν « » ᾿ς 

τὰς κώμας εἰς στέγας. Ἔνθα δὴ οἱ στρατιῶται σὺν 
»“" ρ- ΄ ε δὲ Δ, μδς Ν ΄, Ν Ν 

πολλὴ κρωυγὴ και ἡδονή ἔκγεον ἐπὶ τὼς στέγως καὶ τῶ 
» ͵΄ «“ Ἃ .« -΄ ΟῚ Ι Ν 4᾿ κὰν 

ἐπιτήδειοι" οσοι δὲ, τε τοπροτέῤρον οὐπηεσῶν, τῶς οἰκίας 

ἐνέπρησαν, ὑπὸ τῆς αἰθρίας δίκην ἐδίδοσαν κακῶς σκή- 

νοῦντες. Ἐντεῦθεν ἔπεμψαν τῆς γυκτὸς Δημοκράτην 15 

Τεμενιτήν, ἄνδρας δόντες, ἐπὶ τὼ ὁρή, ἔν ἔφασαν οἱ 

ἀποσκεδαννύμενοι καϑϑορῷν τὼ πυρώ" οὗτος γὰρ ἐδόκει 
ΤΟΝ » »“" »“»" Ν. 5.2 

καὶ πρότερον πτολλὼ ἤδη ἀληθεῦσωι τοιαῦτον, τὼ ὄντω τε 
ς Ε Ν ΟΥ̓ Ε ς 9 δ 

ὡς ὄντω, καὶ τῷ μὴ ὄντ ὡς οὐκ ὄντῶω. Πορευϑεὶς δὲ, 16 

τὼ μὲν πυρὰ οὐκ ἔφη ἰδέειν, ἄνδρω δὲ συλλωβὼν ἧκεν 
5“, 5] Δΐξ Ἂς ἃς Ζ ὃν κε 

ὠγων, ἔχοντω τόξον Περσικὸν, κοὶ φαρέτραν, καὶ σώγω- 
“ἢ Ν 5. 5 7 3 

θιν, οἰώνῆτερ κῶὶ ὧἱ Αμαζόνες ἐχρυσίν. ᾿Ερωτώμενος δὲ 17 

[τὸ] ποδαπὸς εἴη, Πέρσης μὲν ἔφη εἴνωι, πορεύεσιγαι δὲ 
3 ι 

Οὐ7ΓῸ 

βοι. 

14. κατὰ τὰς κώμας] Ῥτεροῆιῖο- 
ὨδΠ νυΪσο ΟΠ εχ σοπηρδγαι β 
Ἰοοὶϑ Τεξὶ, 8. εὖ σᾶρ. 5. εξξ. 23. δά ά1- 
αἷς οσαπὶ Παιοπὶηίοπο ΝΥ εἰΚα, ᾳαδτη 
οοπιγηοάθ. ἱπτε]}ῖρὶ ροῆὲ οεηΐεθαΐ 
Ζειπθ. ϑυϊάαϑ ἴῃ διωσκηνησέον εχ Ὦ.]. 
Ἰαυάδτ εἰς τὰς κώμας, εἴ ἴῃ (Οπεῖῇ. 
ΤηΔΠῈ5 γα ΠτΟΥ εἰς Δα! τ, 

κραυγῇ) ΤΑθετ [ὕτοη. οτημῆϊ, εἰ ῥτὸ 
ἤεσων να]ραῖο ἀςαι ἔϑεεον, τετη ΡῸ5 οοι- 
τηοαϊυϑ. 

ὑπὸ τῆ; αἰϑρίας)] Οοά. Ρατίί. ὑπὸ 
ἀτασϑαλίας. δυϊάδ5 ἢ. ]. [ἃ Ἰαιάαῖ: 
οἱ δὲ τὰς οἰκίας ἐμπρήσαντες δίκην ἔδο- 

σὰν ὑπὸ τῆς αἰϑρίας κακῶς σπκηνοῦντες. 
46} ψεγθογατῃ ογάϊηθη ΧἜΠΟΡΠΟΙτΙ 
τοπιταὶ νοϊαϊς Ῥογίοπθ, Ῥάᾶμϊο ἃηΐδα 
Ῥατι, μαθεὶ ὅσοι τυρόπερον ἀπήεσαν καὶ 

Ν Ὄ Ψ 

Πῶς φοἰκιῶᾶς. 

15. Τεμενίσην)] Η τοι πίοη σοτηρᾶ- 
τανὶς ϑιερῃαηὶ ΒυζΖαπιίηὶ ἰοουχ: 
Τεμενεία τυόλις Φρυγίας τορὸς τῇ Δυ- 
καδνίᾳ" πὸ ἐθνικὸν Τεμενεύς : Δἰ[ΘΓαΓη- 

“ 7 7 ς- » τ 

τοῦ Τηριβάζου στρωτεύμωτος, ὅπως ἐπιτήδειω λά- 
« ἄν 5 Ἅ “ΚΝ Ν ψ ς ᾿ς “7 

Οἱ δ ἠρώτων ὠὐτὸν, τὸ στρώτευμω ὁπόσον τε εἰῆ, 

4ὰε : Τέμενος σόπος Σικελίωας----ῦ οἰκή- 

σὼρ Τεμενίσης. Ζευπε εχ Τεπιθηΐο 
ατθς τπᾶγτ τὴ ΔΥρΟ 15. ἀτοοίῃς Πο- 
ΤΩΪΠΕΠῚ : ἰςα ἴα Τημενίτην (οτὶρίαηι 
Ορογίμσγαϊ εχ γα 5. ἰΌτο νι. οἱ 
δίερῃᾷθο. Θυϊά ἢ Τημνίτην, εχ 7 ε- 
τπο, ΖΕ ο]ἀϊ5. ατθὲ, οτἱαμά τη, οοἢ- 
1βοῦτο ὃ 

16. οἵανπερ καὶ αἱ] (ορυΐϊατη καὶ 
εχ Ετοη. το ἱπίεγαϊ, δ 1445 σώ- 
γῶρι, οίωανπερ αἱ εχ Ὦ. 1. ἰαυάαν!ς ἴῃ 
Ὦ. ν. ἀξ (οτρίατα ἢπε ς ἀἰΐετία σηο- 
Π6Ώ8. 

17. [τὸ] τυοδαπὸς} Ατισυϊατα τὸ 
οὐττς ΠἰΌεγ Ετοη. στ δυϊάδ ἰῃν. 
πσοδωαπός. Ῥατ. Οοάεχ ἀδὶ φυοτασπός. 

Ἐχεπιρίατλ ἤτη}!]α. ἀτίίοα]: ρος ἐρω- 
σἂν αὐάπ| ἀεπάδτο, οἵ ἴοσα ἴῃ ἘπῚ- 
τίοης (απίδὈτίρ,. 1785. Ρ. ΧΧ. 8]]αἴᾶ, 
ταὶ πη6 ἢ Πλ}Π1 πὶ, Θαδτα Γοοἰαῇ, 

πορεύεσϑα.) Ἑὰά. νοίζ. συ π᾿ αεὶξ, 
σαρατεύεσθαι ἀδηί. 
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ἄν τὰς ν» - 

18 κωι ἐπι τίνι. συνειλεγμένον. 

ἘΧΡΕΠΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

Ὁ δὲ εἶπεν, ὅτι Τηρίβαζς 
3 3) «ς “ νν “ 

εἴη ἔχων τήν τε ἑωυτοῦ δύνωμιν, καὶ μισιϑοφόρους Χάλυ- 
Ἃ 7] Χ 5 ἢ « 35...0᾿Ν 

βας καὶ Ταόχους' τπυαρεσκευάσϑαι δὲ αὐτὸν ἔφη, ὡς ἐπὶ 
᾿ρ ΟΡΡΝ - »Ὃ» » 3 Ὃ "-Ὁ΄ “ο“σ Ψ »“" ΕΣ 

τή ὑπερβολή του ὄρους ἐν τοις στένοις, ἡπὲρ μονωώχη εἰή 
7 ᾿ “ὦἷ΄ ᾽ Μ᾿ »"-7΄ «“ 

τυορείῳ, ἐνταυϑ ὦ ἐπιϑησόμενον τοις Ἐλλησιν. 
᾽ 2 “Ὁ »“ -“ »,} ᾿ ἊἍ 

Ακούσωσι τοὶς στρ τήγοι5 τοῦτον, ἔδοξε τὸ στρωτευμῶ 

δ 5ὉΝ 4 7] , 

συνωγωγεῖν καὶ εὐθὺς, καταλιπόντες φύλακας καὶ 
Ν ῇ -“ 7 Υ 2 

στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς μένουσι Σοφαίνετον Στυμῷαλιον, ἐπο- 
Ζ 9) ς Σ Ν᾿: ε 7 37 Ὁ 

420 θεύοντο, εχίντες ἡγεέμονω τον ὥλοντῶ ὧνς θῶ Ὸν. Ἐπειδὴ 
δὲ ς “ ἃς ῳ..0.) ε Ν᾿ “.79) Ἃ 

Ἑ ὑπερέβωλον τῶ ὅρη, οἱ πελτασταὶ ταροϊόντες καὶ κατί- 
δά Ἂς Ἂ 5 “4 ΄ς « 7 5 Γ 

ΟἾτες τὸ στρωτόπεδον, οὐκ εμεινῶν τοὺς οπλίτῶς, ὡλλ 
» 7, "Ὁ. ὀηριχ ὅς, , ἃ 

ΦῚ ὠγωκρβώγοντες ειεον ἔστι Τὸ στβθώτοε ΟΡ. Οἱ δὲ βάρβα- 
ΟῚ ν 5 ς ἂψ" 5 » ν᾿ 

ρο!, Φκούσωντες τὸν όρυβον, οὐχ, ὑπέμεινων, ὡλλ εφευ-- 

γον ὅμως δὲ ὠπέϑ᾽ανόν τινες τῶν βαρίβώρων" καὶ ἵπποι 
«“ τς ᾽», Ν ε να ς 7 Φιω Ά, 1.9 

ἥλωσαν ὡς εἴκοσι, καὶ ἡ σκηνὴ ἡ Τηριβάζου ἐώλω, καὶ εν 
νὰ Ἂ 3 Ζ 2 ͵ ς 5 

φυτὴ λίνων ἀργυρόποδες, καὶ εκπωμώτῶ, καὶ οἱ ὠρτο-- 
΄ ᾿ς « » ͵7ὕ 7 Ἂ 

22 κόποι καὶ οἱ οἰνοχόοι ᾧάσκοντες εἰνώί. 
ἜΤ ΨΟ 

Ἐπεὶ δὲ ἐπύ- 
“᾿ ε “ ς «ς »-" ΕῚ » ᾽ ΄ 

Θντο ταῦτα, οἱ τῶν ὁπλιτῶν στρατηγοὶ, δοκέι οὐτόις ἀπιέ- 
Ἂς 7ὔ 2 Ν ᾽ 7 πο ὦ 

γὼ! τῆν τωχιστήν επὶ το στρατόπεδον, ΜΉ τις ἐπίϑεσις 

΄ »" ΄ 

γένοιτο τοις κωτωλελειμμενοις. 

18. δὲ αὐτὸν ---ἶσερ μονωαχῇ] ἘἙάά. 
γεῖῖ. δ᾽ ἑαυτὸν, ἀείπσερβ σαπὶ Ουε]ῇ. 
εἴπερ Παθεηῖ. ϑεαάδηβ μονα γῆ ῬΓῸ 
νυ]ραῖο μοναχὴ, [Γιυτὰ ἀδἔεπίο ἃ 54]- 
τηαῆο Εχεγοῖς. Ρ. 824. δήϊοϊνὶ ὃχ 
δαϊάα ἢ. ν. υϊ μοναχῶς Ἰηϊεγρτγεία- 
ἴὰγ. [Ιάἀδγ πλαὶς ἐσιϑησόμενοι εχ Ὦ.]. 
τεῖαϊ. ἘἈεέϊε Νν εἰκε. σοπηραᾶται Ατ- 
(ἰσογατη ἀλλαχῆ, πολλαχῆ, πανταχῆ, 
ἐνιαχῆ εἴ Πηλ]Πος ἔργ πιᾶβ ; εἴ ἥ μονα χῆ 
Ἰητεγρτείδταν σίο μπο ἰοσο. ἴῃ ΡΙαίο- 
πἰβ ϑυτηροῆο ΕΠ μονα γιοῦ ἐνταῦθα. 

21. ὡς εἴκοσι) Τῆθεν Ετοη. εἰς εἴκοσι 
Ὠαῦεῖ : ἰάἀδ πὶ ἀτιϊσαἸυτὴ ἡ ΡΟ σκηνὴ 
ἀεάϊι, 4αε πη οαπὶ να] ρα 5 ΠΠὈΓὶ5 πὸσ- 
Ἰεχῖς εἶκε. 

ἀρποκόσποι) ἴϊὰ τ ᾶγρο ϑίερἢ. συ ΠΊ 
1ιῦτο Ῥατῖ. εἰ Εῖοη. Αηίς Ζευηϊαπη 
Ἰερεθαῖας ἀρτόποιοί, ῬΟΙῸΧΣ ἀρτοκό- 

ΕῚ ἃς ΟῚ 

Καὶ εὐθὺς ἀνωκωλε- 

πος νοσαὈυΐυτι ὁ Χοπορῃοπίς τηδ- 
ΤΑΟΓΑν νὶ]. 21. δυϊκαίαπ) Ἰεσία γ 
ἀρτοκόπος νοσᾶ πὶ ΗΘ ηἸ σοτα ΠῚ 
νἱΪ. 1, 26. Απῖίξ οἰνοχόοι ἀτιϊσ } 5 οἱ 
ἀετοί ἴῃ Εαά. νεῖ. εἰ σσυεϊῇ, 

22. Ἐσεὶ!] Εἴοη. ἐσειδή, ϑεηπεης 
χσαῦτα Ρῖο νυϊραίο σσώντω εχ εοάξπ, 
εἴ Ρατι, ΠΠΌτοὸ βαΐοιν!. Εχ τεάποὶ θὰ 5 
ΡΟ τας δυιάϊ νεταητ [αξῖα. 

δοκεῖ} Ῥατί, ΠΙΡῸτγ ἐδοκεῖ [στ ρΓ ΠῚ 

Παῦεῖ, ϑεααεηβ γένοιτο εχ δοάδτγῃ εἴ 
Εἴοη. ἀεάϊ ρῥγοὸ γένηται. 

καςαλελειμμένοις) Αἰάϊπα κῶταλε- 
λειμένοις, Είοη. ἐσιλελειμένοις ἀδῖ. 
δαηΐ, ἀ6. ΄αϊδι5 {εξλ. τὸ καταλισπόν- 
σες φύλακας καὶ στρωτηγοὺς ἰσὶ σοῖς 

μένουσι. εἴ φτοοοατη στρατόπεδον, ποῖ 
Ῥεγίδγαπα Ὀἷ5 ἰητε] }ΠἸφοπάυπι εἰ, 
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αὐϑημερὸν 
Υ »" Ζ "» ͵ δ δ, ,ὦ ἢ 

σάμενοι τή σώλπίγγι ὠπηέσαν, κωὶ ὠφικοντο 
5. Ν 7 

ξσι Τὸ στρατόπεδον. 

δ ᾧ ἰδ 
᾽ ς ᾽ 5 χ᾽ ᾿ Ὁ 2) 

ΤΗ δὶ υστεροωυίον ἐδόκει τῦορευτεον εἰνώ!, ἢ δύνωιντο, 
Ἶ Ὁ Ν 4 7 

τάχιστω, πρὶν συλλεγήνωι τὸ στρώτευμω πάλιν, καὶ 
ΕΙΣ »- Ν ε 2 

καταλαβεῖν τὰ στενά. Συσκευασάμενοι δι εὐθὺς, ἐπο- 
7 ᾿- ᾿ Ὡ-Ὁ « 5) 

βεύοντο διὼ χιίονος «πολλῆς, ἡγεμόνως εχοντες πολλούς" 
Ε ΄ « Ἦς δ 7) 5... ππιυα χ 

καὶ αὐϑημερὸν ὑπερβωλόντες τὸ ἄκρον, ἐφ᾽ ᾧ ἔμελλεν 

Ἔν-2 
9 ΕῚ ΟΣ ο ᾿ Ἢ δ -“ν ͵Ζ7 

τεῦσεν ἐπορεύσησαν σταν μοὺς ἐρήμους τρεῖς σσαρασάγ- 

ἐπιτίθεσθαι Τηρίβαζος, κωτεστρωτοπεδεύσωντο. 

᾽ Χ ᾽ ΄ 

γάς τεντεκαίδεκω ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν, καὶ διέ- 
ὅν ᾿ ᾿ ᾿ς Ἅ δ᾿ 3 Ζ, 

βαινον αὐτὸν ββρεχόμενοι πρὸς τὸν ὀμῷωλόν. ᾿Ελέγοντο 
λ 3 » ς 3 ᾿᾽ -“ Ἄ 

δὲ αὐτοῦ οἱ πηγαὶ οὐ τρόσω εἶνωι. Ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο 5 
Ἂς 7] ὄν Ἂς 7 ἃς “ο“͵“ 

διὼ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου στο) μοὺς τρεις τσαρω- 
͵ ε ΞᾺΝ, ρέ 

σάγγως πεντεκαίδεκα. ὋὉ δὲ τρίτος ἐγένετο χαλεπὸς, 

ἀφίκονα.} ἴίὰ οσαπὶ Ῥατί, ᾿ἰθεγ Ε- 
ἴοῃ. αϊχο εγὰϊ ἀφικνοῦνται. (Ὁ εῖε- 
τὰπιὶ νεῖκε ἴτὰ δά ἢ. 1. Περγεϑῆ γιοῦ 
«ἃ οσαμίνα 11 7 σοηζεσον μη, {δα εὐ γμο71-- 
ἐἰδως γονία[ζἋε ἐπόα ἐκοϊέαγμηΐ γεἰϊξῆος, οἰ 
“72 ἦϊς σοη 811 αὐ σαμέγα ῥε αι δαγτηε 
ἐρεῖ ἀἰϊε ῥεγνεπεγμπί. Θξθ ΓΉΪΠῚ 
Ρίδης ἔαϊία εἰ ἃ πατιγαϊΐίοης Χεπο- 
ῬΒοπεὶβ ἁὈΠούγεηβ εἢδ νἱάεταγ ἀηπηο- 
ἐαῦον  Πποὗδ εἰϊαῖνν ᾿ἀδ᾽, ΘΙΓΟΓΘ «ΥἹΓί 
ἀοξῶῆὶ πιοπυῖϊῖ Η ΑΙ ὑΚατί, πὰ 15 ἀνακα- 
λεσάροενοι ἴα τα π|ᾶ16 84 ρεἰϊταῆδας τεία- 
11. ὈΠρετίοβ. ΡῸῚ πιοηϊεβ ΓΉ]}1165 εἰ 
ες οαἢτὶ ἐρτοῆος τὰῦα σοηνοοσδηΐ, 
0 σαἸετῖαβ σοη νη ΓΕΠΓ, 

2. τρεῖς. τταρὰ)] Ματδο ϑίερῃ. σὰ πὶ 
Ἰιῦτο Βγοάριὶ, Ῥατγι. Ετοη. ἀδηῖ σρεῖς 
ταρασάγγας τοεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Ἐὐ- 
φράς. αϊπο οτ!α ἐγὰπὶ νεγθὰ τσαρ. 
πὐεντ. εἰ τ᾿αρὼ στὸν Εῤῷ. ἸερεῦαιαΓ, 
Ἑαᾳυϊάεπη ἰΙτογατη ργθδητΠΠπιο- 
τὰ δυξτοτιαἴετ ἰεαὰϊ ποὸπ ἀμ !τ8- 
νἱ, φυαδηᾳαδπὶ τε βἸτηοπί πὰ δἰϊμα δά- 

Πίθετγε ποη Ἰἰσεῖ, ᾳῦο Οτθοοοτγαπι ἰζεῦ 
Πα τεῖατγ, αφαοὰ Τεσαηάασπι βανίατα 
ΠΡ Ὠταίεπὶ Ὠασαίαις ἐαξξατῃ ἔαετίς 
ῬΕΙ͂ πιοηΐες : ΠΟῚ Πηλρὶβ γέτο ἀρρᾶ- 

τεῖ δ πηάδ, παπὶ γεξῖε τοὶ παςσαΐ- 
406 ρὲγ πηοηΐεβ τεπΊοῖὶ δ Βαρῆταίς 
Ρτοξεξει εξ ἀϊσαηέαγ, (Οείδγαγη Εὰ- 
ῬΏγατ5. ΟΥ̓ Πτὶα ὈτδΟ τα τηεδτγὶἀϊο- 
πᾶ 16 Ἰητε} }Πρεη ἄστη εξ τηοπεὶ Μδη- 
πε δορτον: ἢ. 205. 

ἜΥ ον δὲ τρίτος] ΤΠ] Πρ σταθμός, 

Τιοάοτας χὶν. 28. ροῇ νεγῦὰ ροῆτα 
ἀργὰ δά (εξι. 8, ἴῖὰ ρεγρὶῖ: σοῦ δὲ 
χειμῶνος ἐπίτασιν λαμβάνοντος, ἐσεγενή- 
9 τυνευμάτων μέγεθος μετὰ τσολλῆς 
χαλάζης, ὥστε, τοῦ συρμοῦ κατὰ τορό- 
σωσπίον ὄνσος, ἀναγκασθῆναι καϑίσαι τὴν 
δύναμιν ἅπασαν ἕκασσος γὰρ τὴν ἐκ 
σῆς ὁδοπορίας κακοπάϑειαν ὑπομένειν 
ἀδυνατῶν, ὅπου τσοτὲ τύχοι, μένειν ἠναγ- 
κάζετο. ᾿Α“ξοροῦντες δὲ ποώνσες τῶν 

ἀναγκαίων, ἐκείνην μὲν τὴν ἡμέραν καὶ 
σὴν νύκτα διεκαρτέρουν ὑπαίϑριοι σπολ- 
λοῖς συνεχόμενοι κώκοϊς" διὰ γὰρ σὲ 
τυλήϑος τῆς κατὰ πὸ συνεχὲς ἐπ χεομέ- 
νης χιόνος τά τε ὅπλα -σάντα συνεκαλύ- 

φ3η καὶ τὰ σώματα διὰ τὴν ἀπὸ τῆς 

αἰθρίας τοάγον τοεριεψύχετο" διά σε τὴν 
ὑπερβολὴν τῶν κὠκῶν ὅλην σὴν νύκτα. 
διηγρύπνουν. Καί τινες μὲν τοῦρ ἐκκαύ- 
σαντες τῆς ἀπὴ τούτον βοηθείας ἰτύγ- 
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δον ΡΣ 5»εν 3 5} 7 3 
ἡθοὶ ὥνεμοος Βοῤῥῶς ἐνωντίος ἔπνει, πωντώπωσιν ἀποκαίων 

7 Ἂν. Χ. ΓΒΕ μϑ 7 »“" 

ἀτὐάντω, καὶ τοηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους. Ενϑω δὴ τῶν 
Ψ ᾿᾿ εΥ 7 ν ἄμ ΩΣ Ν 

μώντεων τις εἰπε σφαγιώξοσϑαι τω ἄνεμὼω" καὶ σῷοα- 
δ Ν »“" Ν “ 937) ψ- 

γιάζξεται" καὶ πᾶσι δὴ ταεριφανως ἔδοξε λήξαι τὸ χώλε- 
Ἀ “Ἢ ᾿ὲ οὐ Ἁ -Ὁ ψ ᾿ ᾽ 

πὸν τοῦ τνεύμωτος. ᾿Ην δὲ τῆς χιόνος τὸ βώϑος ὀργυιά" 
Ὡ - δ “ « Ψ Ν᾿ »"»Ἅ ΕἸ 7 Ἂς 

ὥστε Κῶώϊ τῶν ὑποζυγίων κῳῴὶ τῶν ἀνδρωπόδων “φολλώῶ, 
5 7 »" »"» ε ) ΄ 

5ἀπώλετο, καὶ τῶν στρωτιωτῶν ὡς τριώκοντῷώ. Διξγένοντο 
χ ἊΝ 7 “" Ψ ᾿Ξ 2 »“, »-΄ὦν 

δὲ τὴν νύκτω τῦυρ καίοντες" ζύλῳ δὲ ἥν ἐν τῶ σταθμῷ 
ε 3 

Οἱ οὖν 
΄ . "» 3 ) Ἅ, Ἂς 

πῴώλωι ἥκοντες καὶ τῦυρ καίοντες οὐ προσίεσιαν πρὸς τὸ 

Ψ « διὰ, Ὁ Ἂ 7 7 2 δὰ 

πολλά" οἱ δὲ ὀψὲ τροσιόντες ξύλω οὐκ εἰχίν. 

πῦρ τοὺς ὀψίζοντας, εἰ μὴ μετωδόϊεν αὐτοῖς τυροὺς, ἤ 

δὥλλο τι ὧν ἔχοιεν βρωτῶν. Ἔνϑα δὴ μετεδίδοσαν ἀλ- 

λήλοις, ὧν εἶχον ἕκωστοι. Ἔνθα δὲ τὸ πὺρ ἐκαίετο, 

διωτηκομένης τῆς χιόνος βόθροι ἐγίγνοντο μεγώλοι ἔστε 

Χῶνον, σινὲς δὲ τυερικατωληφϑέντες ὑσὸ 

σοῦ τσάϑους τὰ σώμοπα, τσᾶσαν ἀπεγί- 
γωσκον ἐπικουρίαν, τῶν ἀκρωτηρίων αὖ-- 
σοῖς σχεδὸδξδΨ ἁπάντων ἀσ,ονεκρουμένων, 
Διόπερ ὡς ἡ νὺξ διῆλθε, τῶν 9᾽ ὑπυΐζο- 
γίων τὰ τολεῖστα εὑρίϑη διεφϑ)αρμένα, 
καὶ τῶν ἀνδρῶν πσολλοὶ μὲν πσετελευτη- 
κότες, οὐκ ὀλίγοι δὲ σὴν μὲν Ψυχὴν ἔχιον- 
σες ἔμῴρονα, τὸ δὲ σώμα διὰ τὸν σσάγον 
ἀκίνησον" ἔνιοι δὲ καὶ τοὺς ὀφϑωλρμοὺς 
ἐσυφλώϑησων διά τε τὸ ψύχος καὶ τὴν 
ἀνταύγειων σῆς χιόνορ᾽ καὶ πελείως ἄν 
ὥσαντες διεφϑάρησαν, εἰ μὴ βραχὺ διελ- 
ϑόνσες εὗρον κώμως γεμούσως τῶν ἐσιτη- 
δείων. Αἀ απ Ἰοσαχα [ὈΤΙΡΓΟΓ τη 
Δ]ΠΙογατη τε ἰπηοηῖα ἀθ Ατπιθηΐβα {τὰ 
εἴ δεῖα {γρι ΠΊ πιο σοτηράᾶτγαν!ε ἐρτο- 
εἴας Ψνεῆβε)ηρῖα5. ιοάοταβ [πᾶ 
Ῥατίπὶ εχ Χεηορῃοηίε, δ] 1ὰ ἐσ ΓΒε- 
τηϊδορεπα ἀυχηε ντάἀεῖαγ, 

ἀποκαίων πάντα] Εἰκ τηδτρῖης ϑιθρῇ. 
᾿ἰῦτο Ῥαγ, εἰ Εἴοη. τσάντω δαίοϊνὶς 
Ζευαηθ. 1 δῖίηθ σάμγέγε ΠΓΉ]τογ ἀδ 
{τἰσοτὶς εβεέϊα ἀϊσαπι, αὐ 4} 18115 Ἰος 5 
Ψιγρῖλ ΟΘεοτρ. 1. 92. ΡΙΤΗΠ ΧΥΊ]. 24. 
σοταρᾶγαῖ! οατὴ ΤΠΕΟΡΏταΗΙ ἢ. Ρ]. ἵν. 
14. ἀοςεῖ Ηυϊτοβίηίοη. τυάντως τηΔ]6- 
θαῖ ΗαἰΌΚατί. 

4. σφαγιάζεσϑα.) [τὰ Θαε!ῖ,; Ψυϊρο 

εταῖ σφαγιώσασϑαι. Αἀ (ξαθεη5 σᾷφα- 
γιάζεται Ἰπῖε]]Πρε ὁ μάντις. Ὧεξ ουϊτα 
νεπίογατη εἴ Βοίεθθ ἀριῃὰ Οτϑεσοβ 
εἰ ὈᾶτΌαγΟΚ σοτηρᾶτα ΡετΖοηίυτη δὰ 
Αἰϊαπὶ γ᾿. ἢ. χὶϊ. δι, ϑρδηπεοῖτι δὰ 
Ο 4] 1 τ. ἴῃ Βοῖαπὶ νετίαᾳ ζό. Μευτῆὶ 
Οτεθο. Γοταῖ. ἴῃ Βορεωσμοὶ, ἰδ ἀδῖοβ 
αὉ ΗατοξΙηΐουο, 

καὶ τσᾶσι δὴ] Εἰχ Ετοη. δὴ δάἀζοῖν! 
ουπ Ζειηΐο, 

5. Διεγένονπο) Εῖοη: ΠἸΌΕΥ Ππιρίεχ 
ἐγένοντο Ὠαθεῖ, ἀεϊπάε Οαε!ξ, κάοντες. 

τυροσιόντες] ΠΠΟΟ σὰπὶ τηδτρίπα Ὑ11- 
Ιοι, Ρατ, Ετοη. Ἐδριθ. Α. Β. ὑτὸ 
νυ]ραΐο συροξόντες Ζεαπε οἀϊάϊε, 

καὶ εὐῦρ)] Οαεϊῇ, ουπὶ Ετοη. Πἰδτο 
Βαῦειῖ καὶ σὸ τσῦρ. Ἰλεΐποερϑ τυροσήξ- 
σῶν τῇὰϊα ὨλΌεης [ἀἀ. νεῖ. συπὶ 
σαε!ῇ. 

σοὺς ὀψίξοντας) Ματρο Ποῖ. αὐ- 
σοῖς ὄψ. ὨαΌεῖ. ϑεαιεθῃβ μεταδοῖεν εχ 
Ῥατ, εἰ Εἴοπ. σεοορὶ ρτὸ μεσαδιδοῖεν. 
Οδἤδ]Πο αὐσοῖς οὐαῆϊ, βρωτὸν εἴ ἰπ 
Ετοη. 

6. τὸ πῦρ ἐκαΐίε“Ὁ}] Ἐχ Οαεῖξ, ἀτεῖ- 
ουϊαπὶ δάζοϊνι Ζεὰπ : [Ὁ] ΕΠ1ΠῚ {οΓ  - 
Ρῖαπι Ἰερίταγ : ἔνϑα δὴ σὸ τσῦρ᾽ ἐκῴεπο: 
Ασοαϊαπιλ αὐάϊς εἴτα τλᾶγροὸ Υἱὶ- 
Ἰο:, 
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ἐπὶ τὸ δώπεδον. οὗ δὴ παρῆν μετρεῖν τὸ βώϑος τῆς 

χιόνος. 
"“7΄ Ν ) "“΄ἦ «ε ΄ [2 3 ͵7 Ἂς 

Ἔντευθϑεν δὲ τὴν ἐπιοῦσων ἡμέρων ὁλήν ἐπορεύοντο διὰ 7 
7 Ν “"ἪᾺ " . “ 2 7 ΄-" 

χιόνος, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνκγρώπων εβουλιμίωσων. "Ξιενοῴων 
3 “Ἢ Ἂς 

δὲ ὀπισϑοφυλωκῶν, καὶ κατωλωμίάνων τοὺς πίπτοντας 
» » »» 3 Ψ “ Ν Δ 32) 

τῶν ἀνθρώπων, ἡγνοέι, ὁ τί Τὸ πόάϑος εἰή. 

»ῪἫ»", ΕῚ 

Ἔπσειδη δὲ 
ἘΠ Ψ »» κν » .«“ »"“» ἰὰς Ἃ 

εἰπὲ τίς αὕτῳ τῶν ἐμπείρων, ὅτι σωῷως βουλιμιωσι, καὶ 
“ΤΑ 7 3 ͵ “οἷ. ϑυ ΓΠᾺς ἃς «ς ; 

εοῦν τι φάγωσιν, ὠγωστησοντῶί, πέρενων ἐπι τῶ ὑποζύ- 

γιω, εἴ που τι ὁρῴη βρωτὸν, ἐδίδου, καὶ διέπεμπε διδόνγ-- 
." ΄ -»- “Ὕ 

τῶς τοὺς δυνωμένους παρατρέχειν τόις ουλιμιωσιν. 

9 

΄ 2 Λ "ἢ ἢ 3 7 

Ἐπειδὴ δέ τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο καὶ ἐπορεύοντο. Π0- 9 

ρευομένων δὲ, Χειρίσοφος μὲν ἀμφὶ κνέφως πρὸς κώμην 

ἀφικνέτωι, καὶ ὑδοοφορούσως ἐκ τής κώμης γυναΐκως 
Ἃ Ζ΄ Ὗ ΟΝ 7 ! 5 ὑπο 

κωὶ κόρως πρὸς τῇ κρήνη κατωλωμβωνει ἔμπροσϑεν του 
ψὺν: 
ερυμῶτος. 

Ἂ οῇ Ν -“ 
μῆνευς εἰπε Περσίιστι, ὁΤι 

πρὸς τὸν σωτρώστην. 
Ε 3 5 5 δ᾿ .« Υ 

ϑα εἰῆ, ὡΦλλ ὡπέχοι οσον πωρασαγγήν. 

παρὼ βασιλέως πορεύοιντο 
ς Ὁ... 7 “ἢ 2 9 “" 

Αἱ δὲ ἀπεκρίνωντο, ὁτ’ οὐκ ἐνταυ- 

Οἱ δι[, ἐπεὶ 
᾽ ἈΠ Ὁ: Ν Χ 7 ΄ ᾽ 5} 
ὀψὸὲ 7», σρύς. τον κωμωῤβχῆν συνεισεῤχοντῶι εἰς τὸ ἐρυμῶ 

σὺν ταὶς ὑδροφόροις. 

γήθησων τοῦ στρατεύματος 

τῶν δὶ ἄλλων στρατιωτῶν 

οὗ δὰ τσαρῆν] Ματρὸ ΨΊ]ΠοΟΙ, εχ Οο- 
ἄϊοσε 2. 1. 3. Ἰδυάδι τσαρήνων εἴ πη (ο- 
ἄϊος 3. ἀεεῆῖε πηοπεῖ νεγθ μετρεῖν τό, 
Ι͂π Ἑτοηεηῇ εχοϊάδγαπε νεῦθα βόϑροι 
“-- χιόνος. 

8. τοεριϊὼν] Ψαϊραῖαπι σπωριὼν ΘΓ 
Ῥογόπο οοτγεχὶ. ϑεὰ ἴ5 δἰϊᾶτη σερὶ 
ΡτΓθείεγεθαῖ, Νίαγρο ϑῖ6ρῇ. οὰπὶ Ρὰ- 
τ, ἰῦγο παῦεὶ περιὼν περί. Εἴοπ, 
περιὼν ἐπί. ϑυϊάαβ νυ]ραῖατη ΠάᾶΡεῖ. 

εἰ σοὺ «ι Ψυϊραίαπ) εἴ που ποτὸν ἢ 
βρωτὸν ὁρῴη εχ τηᾶτρὶπα ϑιερἢ. ᾿ἰὈτὸ 
Ῥατιῇ. εὐ ϑυϊάα, αυϊ ἢ. ἰ. ροίαιε 'π 
γειῦο βουλιμιᾷν, σοτγε χὶς Ζευπο. Ἐάα, 
τοῖς, οὐπὶ Ομε!ῇ, ἐχοορῖα Οδδ)ομὶϑ 

Χειρίσοφος μὲν οὖν καὶ ὅσοι ἐδυ- 

ἐνταῦθα, ἐστρωτοπεδεύσαντο" 

οἱ μῆ δυνώμενοι διατελέσαι 

ἀδηὶ ἢ πον ποτὸν ἢ βρ. ὁρῴη. Ἐίοπ. κα 
σου σι ὁρῴη ἢ βρωτόν. Ῥοτίοῃ τη] εθαῖ 
εἴ σι ποὺ δρῴη. 

9. γυναῖκας καὶ κόρας} ἘΔά, νεῖῖ; 
οὐτῇ (Οε] ἢ, καὶ σορυΐᾶπι. οταϊτι πε. 
Ζευηε νυϊκαῖα πη ἱπιειργεϊδτγ φιμέϊε- 
τές εαίγμε ῥμεέίας. 

10. ἀπέχο!) Ἐχ Οποϊῇ, ρτοὸ νυϊσαῖο 
ἀπέχει ἀξδάϊ σὰτῃ Ζευηίο. 

1. διατελέσαι τὴν ὁδὸν] [τὰ ΤΊΘΓΡῸ 
ϑιθρῇ. ΠΡὲῚ Βιοάθοιὶ, Ῥασγι, Εἴοῃς 
ψυϊράῖυτῃ διωτσελέσαι, ἐν τῇ ὁδῷ τενοΞ 
ον δνειῖζο, αὶ ορροηὶ ἰἴᾷ ΠΡὶ 
ἰπνίοοπι. ρυΐϊαρας ἐντοῦθοι ες ἐν. τῇ 
ἡδῶς 

ὯΝ 3 ΄ 2 Σ᾿ “" ς ὦ: 

Αὐτῶν ἠρώτων αυτους, τίνες εἶν. ὋὉ δὲ ερ- τὸ 

11 



"οὐ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

οΝ Ἂν » ΄ 57 Δ Ὁ μ ἣ ὡ ο μ᾿ 
Τήν οδον, ἐγυκτερευσῶν σιτοὶί ἕω ὠνεὺυ συρος" Κωϊι εντῶαυ- 

᾽ 2 δὰ » »" » ᾽ Ἂ “ 

12.9.2 τινες οὄπώλοντο τῶν στβθωτιωτῶν. Ἐφείποντο δε τῶν 

Ζ΄ μϑ Ν ὃς Ἂν .: 7 »᾿»οὍν᾽ 

πολεμίων συνειλεγμένοι τινες, καὶ τῶὦ μή δυνώμενα των 
« ν᾽ “ ΕῚ 7 δῚ Α. Ὁ »"7ΣἼΆ 

ὑποζυγίων ἥρπαζον, καὶ ουλλήλοις ἐμώχοντο σερι αὐτῶν. 

Ἐλείποντο δὲ καὶ τῶν στρατιωτῶν οἷ τε διε 9 ἀρμένοι 
ἂν τν ἐρᾷ 74 ᾿ς 3 ΠΝ “ἶ Ἑ, εἷς [ρα ͵ 

ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς ὀφιϑαλμοὺς, οἱ τε ὑπὸ του ψύχους 
Ρ Ἷἣ 7 “ τῳ ᾽ Ζ΄ 

18 τοὺς δακτύλους τῶν ποδῶν φσοσεσήποτες. Ἦν δὲ τος 
Ἂ 5 »κ» » »Ὸ“ 5, 

μὲν ὀφϑωλμοῖς ἐπικούρημνω τῆς χιόνος, εἴ τις μέλαν τι 

ἔχων πρὸ τῶν ὀφϑ  αλμῶν πορεύοιτο" τῶν δὲ ποδῶν, εἴ τις 
»“» ΄ « ᾿ὰ ") 2 Ν ϊδὰ 

κινόιτο, καὶ μηδέποτε ἡσυχίων ἔχοι, καὶ εἰ τὴν γύκτῶ 
ς Ψ « Χ Ἐ 7 3 ΟΝ. ΕῚ ἂ 

14 ὑπολύοιτο. Ὅσοι δὲ ὑποδεδεμένοι ἐκοιμῶντο, εἰσεδύοντο 
3 ΠΝ ΤᾺ 5. ͵ Ν Ὡ « ΄ , 

εἰς τοὺς πόδας οι ἐῶντες, κῶν τῶ ὑποδήμωτω σεριετή- 

ἊΝ ἘΣ ᾽ ον »ῃ Ἶ. 3 “ «ς 

Ὑνυντο καὶ γὰρ ἤσαν, ἐπειδὴ ἀπέλιπε τὼ ἀρχαϊω ὑπο- 

δήματω, καρβάτινωι αὐτοῖς πεποιημένωι ἐκ τῶν νεοδώρ- 

15τῶν βοῶν. 
Χο δες 7 τῇ 5». « Ζ ν 

Διῷ τῶς τοιωύτως οὐν ὠνωγκῶς υπελείποντό 
“ “ Ἂν: αὐ " 7 ἷν 

τινες τῶν στρατιώτων" κώῶι ἰδόντες μέλων τι χώριον, διὰ 

νν δὴ Ψ Ἰδέ σὲ Ν᾿ » ᾽᾿ .᾿ 

τὸ ἐκλελοιπένωι αὐτόθι τὴν χιόνω, εἴκώζον τετήκενώί. 
Φ» Ζ΄Ζ ᾿ς, ͵ὕ Ἄν ὮΝ 7 “ ᾽ 3) » 

Καὶ ἐτετήκει διῶ κρήνην τίινὼ, ἡ πλησίον ἦν ἀτμίζουσα Εν 
͵ » -“ » Ψῷ 2 Ι Ν ΕῚ "] 

γώπη" ἐνταῦϑω ἐκτρωπόμενοι ἐκώνηντο, καὶ οὐκ ἔφωσαν 

13. ἐσικούρημα} ϑυϊάαθ Ὁ νοσα 
χιὼν εχ ἢ. ]. ἰαυσάδι ἐσικούφημα, ἀεϊη- 
ἀε ἐσορεύετο---ἰς ποὺ: πόδας. Ὠε τὰ- 
τίοπὸ οσαϊογυτη δἃοϊεῖῦ ἀείε πα δηαι!ὶ ἃ 
Γρεπάογε ηἰνὶ5 ἀϊχὶ ἰπ Απημοι. δά 
Εοϊοραβ ΡΏγ ΠοδΚ Ρ. 140. 

ἔχων] Οπε]ῇ. ἔχοι. ἀείποερβ στρὸς 
ἄδης Εαά. νεῖ. Ῥτὸ (Ἔἐφαξηῖὶ ἔχοι, 
αυοΐ εε ᾿π 5144, (αῇῆδὶ., Οοάϊοε Ρα- 
τῇ, Ετοη. ἔχειν ἀαπὶ 44. σδίθιθο ἃπίβ 
Ηυτοπιηίοπ απ. 

καὶ εἰ τὴν νύκτα] Νυϊραίατη Πδπο 
{οτ!ρίαγαγη ἰάθο τηὰΐαν!ε Ζειαπε ἴῃ εἰς 
σὴν νύκτα εχ Οαῇαϊὶ, Οοάϊςε Ῥατη, εἴ 
Ετοη. αυοά εἰ ῥτορίθευ ργϑοοδάξῃβ εἰ 
πὶ ργουία5. Τὰ ρεγνασαῦτη εἰ ἐγ στη. 
Μεουπὶ ἴαοϊς ΨΥ γιτεπΌδοῃ : σοηΐγα 
εἰ εἰς τὴν νύκσα ἀεάϊτ ΥεῖΚα. Ρτὸ 
ὑσπολύοισο ϑυϊάθο. ΕπάᾺ. νεΐετγεβ ἀσπολύ- 
οισο ἀδδῃϊ, ααοά νἱτἰὰτ οχ Οοάϊος 
Ῥοηο σοιτοχὶς Κυΐοῖ, 

14. περιεπήγνυντο} 485 ἐπήγνυντο 
μᾶδεῖ. 

ἀπέλιπε) δ ϊάαβ ἴῃ καρβάτιναι ἢα- 
Ῥεῖ ἀσέλεισε---καρβάτινωαι αὐτοῖς ἦσων 
σέεσ'. ἐκ τον. β. ἀπήδ αὐτοῖς τεοϊρίςη- 
ἄππι οεηίαϊς ὙΥ̓γιεη θοῇ, π|Π ααῖς 
τῇδ] [στ Ό τα ἤσαν ---- καρβατίνας σε- 
ποιημένοι. ΨΜαΐρο αὐτοῖς ἀεεῖ., Ρτθ- 

τεγεὰ ἐσέλισε τηλ] τη. 
15. Διὰ σὰς τοιαύτας) Μαῖρὸ γ1}- 

1ο!, ἀαὶ Δί ἄλλας «οιαύτας. ἀεϊησερα 

ὑπελίποντο ἘΔά. νεῖι. 
αὐτόϑι)] [τὰ ρτὸ αὐτόθεν ΤηδΓΡΟ 

δίθρῃ. Ῥαηί. Ετοη. 
σετηκένα)] Αἀάϊτα νυσο νεῦθὰ στὴν 

χιόνα σατὴ Ἰίθτο Ρῥατίί, εὐ Ετοη. τεξὶς 
οτχῖηι ν εῖκε, αὐ Γαίροξῖα ποίανετγαξ 
͵74πι οἰἴτὰ διερπὰπαβ. 

ο ἐν νάπη} [τὰ ρῖτὸ νάώπει Ρατ, εἰ Ἐ- 
ἴοῃ. εἰ Ρίατεβ. Χεηορποηῖὶβ ἰοοος 
σοτηράγαυν Ζεαηθ; υδὶ ἰάφηλ ξοπὰδ 
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πορεύεσθαι. Ὃ δὲ Ξενοφῶν, ἔχων ὀπισθοφύλωκας, τό 
τ “ 9 ἐδ κα 7 ὧ; Ν “" Ν 

ὡς ἡσισετο, εθειτο αὑτῶν πῶσὴ τέχνη κ͵ὶ μήχωνη, μῆ 
5 7 ΄ «“ἶ “ ΄ 

ἀπολείπεσθαι, λέγων, ὅτι ἔποντωι πολλοὶ πολέμιοι 
ΨἉ -“᾿ 3 Ρ Π Σ ͵7 

συνειλεγμένοι" καὶ τελευτῶν ἐχωλέπαινεν. Οἱ δὲ σφότ- 

Ἔν- 17 
09. ἔν Ι ε Ὗ ς ᾿ 7 

ταῦω ἔθοξε κράτιστον εἶνωι, τοὺς ἑπομένους πολεμίους 

τεῖν ἐκέλευον" οὐδὲ γὰρ ἂν δύνασιϑιιι πορευθῆναι. 

“»" , Ν Ἄ ρα ἴω] 7 

Φοβησαι, εἴ τις δύνωιτο, μὴ ἐπιπέσοιεν τὸς κάμνουσι. 
ΟΣ λ ψ ς ͵ὔ » 

Καὶ ἥν μὲν ἤδὴ σκότος, οἱ δὲ προσήεσαν πολλῳ “)ορύβω, 
5 Ά, π δ΄ ͵΄ 

ὥμῷι ων εἶχον διαφερόμενοι. 
7 9 ϑ ε΄ « 2 ΕῚ ἃς Φύλωκες ἐξαναστάντες, ἅτε ὑγιωίνοντες, ἔδρωμοον εἰς τοὺς 

Ἔνϑια δὴ οἱ μὲν ὀπισθο- 18 

πολέ βίους". οἱ δὲ κώμνοντες, μβηανν είσια ὅσον ἐδύνωντο 

μέγιστον, τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα ἔ ἜΜΕΝ Οἱ 

δὲ πομδα δείσαντες, ἢ κων ἑαυτοὺς κωτὼ τῆς “χιόνος εἰς 

τὴν νώπην, καὶ οὐδεὶς ἔτι οὐδωμοῦ εφϑέγξατο.. 

Καὶ 
» -“ .« Ἐν ἈΡΡ. 7 ῳ νῷ δα. ΕΎῊ ἢ 

ἀσθενοῦσιν, οτι ΤΉ ὑστεβουιοῦ ἡξουσί τιγες ἐσ ὠύυτους, 

"» ΄“ν Χ ῃ « » 3 3 ν, Ὁ“ 

Ξιενοθων μὲν καὶ οἱ σὺν αὐτῶ, εἰπόντες τοῖς 10 

τπορευόμιενοι, πρὶν τέττωρω στάδιω διελϑ εἰν, ἐντυγχάνου- 

σιν ἐν τῇ ὁδῶ ἀνωπωυομένοις ἐπὶ τῆς χιόνος τὶς στρατιώ- 

ταις ἐγκεκωλυμμένοις, καὶ οὐδὲ φυλωκὴ οὐδεμία κωϑει- 
στήκει" Οἱ δ ἔλεγον, ὅτι οἷ 20 

ΓΎ » Α 

καὶ ἀνίστωσαν αὐτούς. 

ἔμπροσθεν οὐχ ὑποχωρόιεν. 

Δα θεῖατ, 
ἘΤι 

πορεύεσθαι!) ϑίερῃδαπας πορεύσεσθαι 
φοΥγσ δι. 

16. σφάττειν] Ῥατῖΐ. εἰ Εἴοῃ. ἀᾶπὶ 
σφάζειν. 

17. φοβῆσαι] Νετθαπι ποὺ δηίε εἴ 
τις δύναισο ϑῖερμαπαβ ροίαϊς, εῖπάς 
ἐσίοιεν Ῥατι. ἄἀδι. 

ἣν μὲν ἤδη] Εχ Ρατγ, ἤδη δαζοῖνί. 
προσήεσαν] ΑἸά. σὰπὶ Θαε]Ε, πρφοήεσαν 

Ὠαῦεηϊ ; ἀεἰπὰς Οδῆαίίο πολλῷ φόβῳ 
εὐϊάϊε -᾿ Εἴοη. ἰδ πολλῶν ϑιορύβων 
Παῦεῖ, Ῥοῆεα ἀμφὶ τὰ ἀαΐ τῆᾶδῖξο 
ΨΊΠοΙ, ἀμφὶ ὧν εχ τηδγρῖπα ϑτΈρῃ. 
Ῥατιί. Εἴοη. ἀεάϊ Ρῖο νυϊρᾶίο ἀμφὶ ἅ. 
Βεπίαᾳαο μαχόμενοι ΡΙῸ διαφερόμενοι εξ 
ἴῃ Εἴοῃ. 

Μιὰς ἀϊοσεπάᾳ δά νυ 

Ὁ δὲ παριὼν, καὶ τσωρω-- 

18, ὅσον ἐδύναντο} Εάά, νεῖ, σὰπι 
Οαε!ῇ. ἀνακραγόσες οἷον ἀαηῖ, ΒΙερΠΔηϊ 
[ογρίασάτῃ ἤτγπχαὶ ᾿ἰυ6γ Ῥατιΐ. εἰ Ἐ- 
τοη. 

ἥκων] Ῥατί, ἧκον. Β᾽σηϊβοδίαγ νογ- 
Ὅο, ἢ θεπε Παρεῖ, τηοάπς 4118 ἴξ- 
ποίᾳ, 4υ0ὺ ὈαΓθατὶ (6 ἀξηγίίεγαηϊ [- 
ΡΕΓ πἶνεϑ εἰαρῇ ἴῃ ἤἰν85. 

19. εἰπόντες) Ἑαά, νεῖι. πε] ἢ, εἶπόν 
σε. πᾶς Οδἤδιο ἴῃ 1644. εαϊάϊξ τι- 
νες, ἐπ’ αὐτοὺς σορευόμενοι" καὶ σρίν, 

ἀνίστασαν)] ϑηγρεγε 7μ{εγη, τεξὶε 
τηοπεηῖς ὙΥ εἰΚῖο. 

20. παραπροπέμσων] [τὰ εχ Τυπτπᾶ 
εἰ σπε!ῇ, ἐοτρῆς Ζεαπε ρτὸ παραπέκ- 
σῶν, ηυοά εἐξ εἰἰατα ἴῃ τηδγρίης Ψὶ}- 
1οιῖ, εϊμπάς ἐκέλευσε Οὐ] }. 

Ρ 
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΄ "Ὁ »“ Ν » ἡ δνδν 
σιροπεμπῶὼν τῶν τελτώστων τοὺς ἰσχυροτώτους, εκελευδ 

ὑῳ Ζ 7, Ἂν 7 

σκέψωσϑθαι, τι εἰὴ τὸ κωλύον. 
.“ .“ 4“ ΕΡ 7] δεν 7 ᾿ "» 

21 τέ λον οὑὐτως ὠὡνουπωύοιτο τὸ στρωτευμῶ. -Ἔνταῦυϑα 
Ν ς Ν »“- ᾿» Ἄνας ἢ » »" “ Ἂς Ἂ, 

καὶ οἱ τερὶ Ξξενοφωντῶ ηὐλίσιησων αὐτοῦ ἄνευ τυρὸς κῶὶ 
37 ἥς « 3 ͵7 , 

ἄδειπνοι, φυλακὰς, οδίώς ἐδύναντο, κατωστησο μενοι. 
: Ν Χ Ἂς ε ΄ “ ε » ΄ Ν 

Ἐπσειδὴ δὲ τρὺς ἡμέρων ἥν, ὁ ᾿Ξενοῷων, σέμψνας προς 
Ἂς 3 »"᾿ δι 7 » ὦ ΓΑΆΣς 

τοὺς ἀσθενοῦντας τοὺς νεωτάτους, ἀνωστήσοντως, ἐκέλευ--: 
ΕῚ 77 ..7 ᾽ ᾿ 7 Ξ 

22 σὲν ἀνωγκώζειν τροιενώι. Ἐν δὲ τούτω Χειρίσοφος σεμ- 
Π 

ἊΨ. τ ἴω Ζ ΓΩ »“ 2| ξ 

σει τοὺς εκ τῆς κωμῆς σκεψομένους, πῶς ἔχοιεν οἱ 
“ ς Χ 57) » χ᾿χ Χ 3 “ 

τελευταῖοι. Οἱ δὲ, ουσ᾽ μθένοι ἰδόντες, τοὺς μεν ἀσϑ ενοὺν-- 
7 Ἔ 3 Ν οἱ 

τῶς τούτοις τσωρέδοσων κομίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, 
» ΛΞ , ἤ ΄ 

αὐτοὶ δὲ ἐπορεύοντο" καὶ πρὶν εἴκοσι στάδιω διεληλυϑέ- 
3 

Ἐπεὶ 
΄ 9 ΄ 3 “ς ἃ, 3, 

δὲ συνεγένοντο ἀλλήλοις, ἔδοξε κατὰ τὰς κώμας ἀσῷα- 

Ἂν, »“" ᾿ "Ὲ 2 

28 γωι, ἡσῶν ὥὥρος τή κωμή, ἤ Χειρίσοφος ηὐλίζετο. 

Ν “ ΄ς 7 ΕῸ ἧς γῇ Χ ᾽ »Ἥ 

λες εἰνώϊ τῶς τάξεις σκήνουν. Και Χειρίσοφος μὲν αὐτου 
3) ς δ. 51 “ ἃὰ δ ΄ » 
εἐμεινεν, οἱ δὲ ἐνλλοί, διωλωχόντες ὡς ἑώρων κωμῶς, ἐπο- 

᾽ -, “ς ς »" “2 

θεύοντο, ἐκώστοι τῶς ἑωυτῶν ἔχοντες. 
7 ͵Ν 7 ΕἸ Ὁ Ἀ. » ᾽᾽ 

24 Ἐνθω δὴ Πολυκράτης Αϑηναῖος λοχωγὸς εἐκελευσεν 
9 δ Ὁ Ν ν. 3 υ. ἤα ᾽ ἈΝ 

ἀφιένωι αὑτόν" καὶ λωβῶὼν τοὺς εὐζώνους, ϑέων ἐπὶ τὴν 
ἃ Ε Υ̓́ »“ Ρ« Ζ 9᾽ 

κώμην, ἣν εἰλήχει Ξενοῷων, κατωλαμβάνει πάντως ἔνδον 
ἃς Ἁ Ν 7 ς Ψ» 5 Ἂν 

τους κωμήτως καὶ τὸν κωμωρχήν" κῶι πώλους εἰς δασμὸν 

21. οἱ περὶ] Μαῖβο ϑίςρῇ. οἱ ἀμφί. 

Οἱ δὲ ἀπήγγελλον, 

Ὠεϊπάς ἀναστήσαντας τααῖε Εάά. ψεῖῖ, 
Ουεϊξ, Ῥατ, Ετοη. ὨαΌεηϊ. 

22. τοὺς ἐκ τῆς κώμης) Θαϊ ἴῃ νίοο 
ταογαῦδηϊυτ, {εξὶ. τι. ἀεοϊηάς σκεψο- 
μένους εχ Ῥατ, εἰ Εἴοπ, ἀφάϊ μγὸ σεὺυ- 
σομένους. 

ἐν τῇ κώμῃ] Ῥατγιῖ. οἱ Εἴοη. σιρὸς τῇ 

κώμη ἀεάεταηι; ῥτὸ ἡ Εἴοῃ. μαρεῖ᾿ 
ἐν ἢ, ῬατΙ, ἔναλα. 

23. συνεγένοντο}Ώ [1 Ρατὶί, Ψαϊρο 
“υνεγίγνοντο ἸερΊΓ. 

ἔμεινεν) [τ βατι. ἡ αἱραίαπη ὑπέμει- 
σεν ἀϊνετγία τη δἱααϊὰ Πρηϊβοδί. 

χὰς ἱαυτῶν ἔχονσες} [π|6]]Πρὸ κώ- 
μας, νεὶ Πρῃὰπὶ εἴ ἰοτγίεπη Υἱοὶ, ΟΠ 
ΤΆτοπετῖο εἰ ΝΥ εἰ κι, πο τάξεις συ τ 
Ζευπῖο. Ρατγὶΐ, ΠΕ σοὺς ἑαυτῶν. 

24. Ἰτολυκράτης] Μίατρο δίερῇ. Ρᾶ- 
τι, Ετοπ. Ππολυβώτης Ὠαδεηῖ, αυεπ 
ΔΙῚ ποτηϊηαίαπι Προ τερεγίεβ. Οοη- 
τὰ Ῥοϊγοταῖαβ, οορίαγαση Χεπορῆοπ- 
τεατατη Ὦϊο λοχαγὸς, αὐίᾳις Χεπο- 
ῬΏΟΠΙΙ ἀπλῖοι5 εἰ [ΠῚ Π1ΔγῚ8Β ἀρρᾶτεῖ. 

λαβὼν] Αἀ]εξῖαπλ νυϊρο αὐτοὺς 
οατὴ Ῥατ, εἰ Εἴοη. ογαϊῆ, Εἰεραη- 
τἰθ8. ἤρπαραι Ζεαης ρτοπογηεπ ροΐξ 
ποιηξῃ ἱρίαπι ροῆτίαχῃ ! 

πάντας ἔνδον] ϑυϊάδβ ἴῃ δασμὸς νἱ- 
ἀδίυγ Ρῥγὸ ἔνδον Γοτὶρίαπι τερεγε εὗ- 
ρον, αἴ μαϊαϊ νἱγ ἀοέϊι5, ΟΝ. ἴῃ Εάϊ- 
τίοπα Οδηίδθσ. 1785, 4υἱ σοπ]ϊοϊεθᾶὲ 
οὗς εὗρον κωμήτας, Ἑτοη. 110 6Γ ἔνδον 
οτηϊῆς. Ριὸ εἰλήχει ἙΕἀά, νεῖζ. σὰπὶ 
στο, εἰλήφει, ΠαὈεπί, 

εἰς δασμὸν] Τοὺρ. δὰ ϑυϊάατα ἢ. 
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βασιλέι τρεφομένους, ἑπτωκαΐδεκω" καὶ τὴν ϑυγωτέρω 

τοῦ κωμάρχου, ἐννάτην ἡμέραν γεγαμημένην" ὁ δὲ ἀνὴρ 

αὐτῆς λαγὼς ὥχετο ϑηράσων, καὶ οὐχ, ἡλὼ ἐν ταῖς κώ- 

μαίις. 

ὥσπερ φρέατος, κάτω δ᾽ εὐρέϊοωι" οἱ δ᾽ εἴσοδοι τοῖς μὲν 

ὑποζυγίοις ὀρυκταὶ, οἱ δὲ ἄνθρωποι κατὼ 

κατέβαινον. 

ς ᾽ ὅν ΑΝ “ Δ Ν᾽ ΑἹ δ 

Αἱ δὲ οἰκίωι ἡσων κατώγειοι, τὸ μὲν στόμω 25 

7 

κλιμωώκως 
ΕἸ λ [Ὡ] 5 Ζ ΟΥ̓ “ 2... κ᾿ 

Ἐν δὲ ταὶς οἰκίαις σῶν οὐὐγες, Οοἰες, βόες, 
,, Χ Ν Τὴ νι ]᾿͵ Χ . 7 »"» 

ὀρνιίγες, κῶὶ τῶ ἐκγονον τούτων τῷ δὲ κτήνη πάντω χίλω 

ἔνδον ἐτρέφετο. 

74: Αὐτίᾶ πο ΑπδΌ. ἱ. 26, 5. καὶ «οὺς 
ἥσπους, οὗς δασμὸν βασιλεῖ ἔπρεῷον, 4ε 
Αἰρεπαϊ!ς, ἐσ ἢ. 1. τεβίτζαὶ νο]αϊτ ἐς 
δασμόν ; οοηῖτα Ροπΐοη. διαξῖοτα Ατ- 
τδ 0 δχ ἢ. 1. 6}101 νοϊαῖϊέ Ριθροῆεϊο- 
Ὡς ΠῚ, ΟΟΠΙρΡΆΓΔΠ5 (εἕϊ. 34- ἠρώτων, 
σίνι οἱ ἵπισοι τρέφοιντο" ὃ δ᾽ ἔλεγεν, ὅτι 

βασιλεῖ δασμός. ϑεὰ 1ΠΠ1|ὰ5 Ἰοοὶ ταῖϊο 

φταγηγηδίιοα ἀϊνεγία εἴ. ϑίτάθο Χίὶ. 
Ρ. 365. ἀε Νιίφοι5 εηὰ]5 ἴῃ Ατὐπιεηϊὰ 
Πδ[15 ΠαΙταΐ Δάάρη8. καὶ ὃ “σατράπης 
«ἧς ᾿Αρμενίας τῷ Πέρσῃ κατ᾽ ἔτος δισ- 

μυρίους σώλους ποῖς μιϑρακπίνοις ἔ ἐσέμσεν, 

Θυεῆϊ Ἰἰοσατη ἴοτία ἴθ ΔῃΪπηΠ0 Ὦδθε- 
Ὀδι ψ,εικε, σὰπὶ πυτηεγμτ Χεηο- 
ῬΠοπιὶβ Γαἰροέξϊαιμ μαῦεγεῖ. Ῥαϊαθαᾶὶ 
δηἰπὶ Ρὶὰβ οδηῖαῃπῦ ρα] ]ὸ5 [αΠῆε, 
Θυοτηοάο δηΐτπὶ ΧΕΠΟΡΠΟΠ ΟΥ̓ 118 
ἰγαρϑγατογι θὰ. εἰ σεητατίοηῖ 5. Ρὰ]- 
Τατη εχ Ὦϊὶβ πα Τοριθηάξοὶπὶ αυϊάς πη, 
{εὰ ρϑυοῖβ δἰΐααοι γε  δλῖὶ5Β. ἀοηᾶτγα ρο- 
ταῖῆει ὃ 1τὰ δὰ Ὦ. 1. διραπιθηίδίυγ 
γνεῖκαε. δι] ςει [δέξ. 35. εἰ ἀς Χε- 
ὨΟΡΏΟΠΙΕ : αὐσὸς δὲ τῶν πώλων λαμ- 
βάνει, καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν καὶ 
λοχαγῶν ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον. Λὰ 
4αεπλ ἰοσὰπι τοί βοη [α Ρ᾽ σατο Γ 
στρατηγοὺς εἴ λοχγοὺς σορ᾿άτατη 68- 
Τὰ, ααἰθὰ5 ΧΕΏΟΡἤΏΟΠ ρτϑϑεταῖ, 1ἢ- 
τε! Πρεπάος εἶδ. δεά ὑπάς νεῖκε 
βῥάαποος αἰϊφιοῦ γεἰξῖος ἩδΌαϊὶ ὃ 7 πὰ πὶ 
601 ἀεάυχεταῖ Χεπορποη ἀε ἰερίεμι- 
ἀξοῖπὶ ρ0}}15. 

ἐν σαῖς κώμαις] συπὶ Δυὑτείοδϊο ἴῃ 

Ὀιαςϊά. Ὑπυογά. Ρ. 136. ἐπ μἰΐο οἱ- 
ΦΟΥ̓́ΜΣ ἴξα 15 Ὑ]Οοῖς τί μανη ἱπτεγρτεία- 
ἴὰγ Ζευῃδ : 1116 τἀπλεῃ ἐντὸς τῆς κώ- 

ἑκὴς [οτ]ρίαπὶ τη] εθδῖ. 
25. κατάγειοι)] Ὠϊοάοτι5 χὶν. 28. 

αὗται δὲ (κῶμαμ) τὰρ μὲν τοῖς ὑσοζυ- 

Ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριϑ᾽ αἱ καὶ 26 

γίοις παταβάσεις, εἶχον ὀρυκτὰς, σὰς δὲ 

τοῖς ἀνδράσι κοσὰ κλιμάκων" ἐν δὲ σαῖς 

οἰκίαις σά σε βοσκήματα πρεφόμενα 
χόρτῳ, σοῖς δ᾽ ἀνδράσι -σολλὴν ἀφϑϑονίαν 

σάνχων τῶν πρὸς σὸ ζῇν ἀναγκαίων, 

Μαῖρο ϑίερῇ. οὰπὶ Ἰΐθτο Ῥαπ, εἰ 
Εἴοη. ἐσὶ κλήμακος Ἔχ Θηΐ τη Χε- 

ΠΟΡΠοηΐεα : ϑυϊάας ναυϊδαίατῃ ἰπδίαγ ς 
[εὰ 5 ροίξ καςσέβαινον δΔααἰϊξς εἰς σὰς 
καταγείους οἰκίας. (Οείετατα {Ὀδτετ- 
τά μδ85 ἀοηλιβ ἔτίρα5. τηδ] 5. ἀγοεηξ 
4αδηῃ [Ὀ]1 Π|65. 

[ἦσαν αἶγες» διες, δες, ὄρνιϑες]} Βτ6- 

νἱ6γ ἴῃ Ἰηάϊοα πιοπαϊ [οτὶ δ μἀπὶ 
οἷς [α1Π, αὐ Ατῇσα ρτοπαποίαπαϊ τᾶ- 
τίο οὈΐεγνεῖασγ σαυτῇ Ἰοηΐοα ΠΟῚ ῥΡέῖ- 
ταυταπάα, ἄς ᾳὰᾷ 184Ππὶ οΪ᾽πὶ δἀπΊο- 
αὶ ΑΠπορδμεβ Οοτηϊουβ ἴῃ Ρᾶοα 
νεται 929. ἀδιινατη ὁΐ Ἰοπϊσατῃ τεῆδ- 
ἴὰ8 ; δὰ ηυετῃ Ἰοσὰπι ἰοΠο]ΐοη ἰπ ἐχ- 
εἰ ρὶο ροίυϊς στὴν οἷν, τὰς οἷς. [τὰ 

τοὺς φϑοῖς εἴ ἴῃ ΑΠβορῃδηϊς Ρ]αΐο 
ν. 6γ5. αὐυοά εχετηρί πὶ ροίαϊς εἴ- 
ἴᾶτῃ δι έϊοῦ [Ὁ ΠΟ]}11 δα {Π|4ἀἰς 1], 198. 
ἀρροῆιὶ ἰπ Ετγτηο]. Μ, Ρ. όζο. ϑ8οὶ- 
Ἰσοῖὶ Ηοπιδγιοαπὶ ὀΐων Ατβατοῃαβ ἰπ 
Γοτὶρταγαπη Αἰτοᾶτη οἰῶν τηυϊανετγαῖ, 
αυοά τεξὶς ᾿ηργοῦθᾶγαης 8}}} Οταπι- 
τηδίϊοὶ. ϑαροιίαης πὰη0 βόες ἰῃ βοῦς 
ταὰίδηάϊ, σατὰ αἰ! ]αοίε5 εχ Οοαά. 
βόας ἴῃ βοῦς ταὰτανετὶ πὶ ἰῃ ἢος ΠΠΌτο. 
Πε δοσαίατινο βοῦς ἀϊραΐας Εἰγτλοϊο- 
δἰσατῃ Μ. ρ. 2ο3. ες ἀβδίϊνο βοΐ 
οοηῆας εχ Ατβορῆδηϊς ἰοσο δηίεᾶ 
Ἰαιιάαϊο, συ] 5 ταὶ γατὶοπεῖη τεάάεγε 
γοϊα"ξ νιάθίατ δαξογ (ΟΠΟ] 1} ἴῃ Ετγ- 
τηοὶ. Μ. Ρ. 203. {εὰ Ροίυϊτ Ἰηερίδπι, 
υὐὶ σοτηραγαίατη οἷ ρτὸ ὁ ἀοοεῖ, ἔκ 
Ἐρτβοία.) 

ἐτρέφετο) ίοπμ, ᾿ἰἴρεῖ ἐσρέφονφο ἀαῖ, 

Ρ2 
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2, ἈΝ εἶ ἐς 3 ὮΝ ὡς ΟΝ Χ Ν 

οσσριο φὦτ οἱινοὸς κρίϑινος εν Ἀρωτηρσιν" εγήσων δὲ κω! 

» Ν ς .- ΩΝ Ν, ἄ 3. κέ ε 

ὠὐτῶιϊι ὧἱ κριϑ) αἱ ἰσοχειλεις κ͵ὶ κώλωώμοι ἐνέκειντο, οἱ 
Χ » ς ΕΣ 7ὔ ν᾽ 3 3) 7ὔ 

27 μεν μείζους, οἱ δὲ ἐλώττους, γόνωτῶω οὐκ ἔχοντες. Τοὺυ- 
3) ς 7] Ψ 5 Ἂς, "4 

τους δ᾽ ἔδει, ὁπότε τις δυψνώη, λαβόντω εἰς τὸ στόμω 
3 7 Ζ 3) Ῥὴ 3 Ζ΄ “ ΠῚ υΖ 

ἀμύᾷειν' καὶ πάνυ ὠὐκρῶτος ἥν, εἰ μή τις ὕδωρ ἐπιχεοι" 
Ἂν 7, « δ᾿ 7 ἄμα. Ὁ 5 

κῶϊ μμρουλον ἡδὺ πόμῶ συμμωϑόντι ἤν. 

26. κρίϑινος ἐν κρωπτῆρσιν] ΤΠΙΪΠᾶ, 
Ουεὶῇ, εἰ Εἴοπ. νοσετὴ κρίϑινος οτηϊῖ- 
τὰαηῖ ; πηᾶῖροὸ ὙΠΠοἱί, εχ Οοάϊοα 2. 
πρίϑινος δηηοίδί, [εἀ νοτθᾶ ἐν πρατῆρσι 

ἀεεῆς τηοηεῖ.  Ῥοϊ γα Ατπεηδιὶ 1. 
ς. 14. Ἰθετὶ ταρῖθ Ἰαχαπιὶ ἀε ου ὈΘ ἢ 8 
δα: πλὴν τοῦ σοὺς κρατῆρας ἐν μέσῳ 
«ἧς οἰκίας σσέναι πλήρεις οἴνου πριϑίνου, 

ἀργυροῦς ὄντας καὶ χρυσοῦς. 
καὶ αὐταὶ αἱ κριϑιαὶ] Θυϊὰ ἢξ, πετηο 

Τητεγργείαπη ἀἰχιῖ, Ῥιθοθεγαπηὶ 6- 
ὨΐΓα ΟὐΤη πυροῖς εἰ ὀσπρίοις ΠοΙηΪΠαἴδ5 
κριϑαὶ, Ῥτορ ΘΠ οἶνος κρίϑινος. ὙΊΠ τη 
Ἰρίτατ ἴῃ αὐταὶ Ὠερπῆε νἱάείαγ. γο- 
ΘΔ] απ ἰσοχειλεῖς ϑα 1445 ἱπίεγρτγεῖα- 
ἴῸΓ μέχρι χείλους πεπληρωμένοι ἀἀἀεῃ5 
ΘΧΕΙΏΡΙ τὴ : ἦσαν δὲ κρατῆρες οἴνου ἰσο- 
χειλεῖς. ΄αυοά εχ ἴοοο ποὺ ἀερτοπ- 
τατὰ, (εὰ ρτὸ Ἰἰαθιῖα πηυϊαΐατη ΔΠΠτγ- 
τῆαϊ Τουρίαβ Ἐπιεηά, Ὁ. 184. γῪε- 
τὰς δεηονῖ Ιάθτη Ἰοοὰπὶ ΧΕπορποη- 
τ|5. αρυὰ ϑυϊάδπῃ ἴῃ Ποο ἴοοο : Τόνα- 
σον. καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο ἐν τοῖς κρῶ- 
σῆρσιν οὖκ ἔχοντες γόνατα. ϑεὰ ᾿άἀεπὶ 
Ῥϑυϊο ροῖῆεα ἴΐὰ : γονύων, γονάτων. 
Ἐξενοφῶν" ἐνῆσαν δὲ καὶ κάλαμοι γόνατα 
οὐκ ἔχοντες. Ὧδ {[οτὶρίαγοε νατιείαϊα 
η ϑυϊάᾳ Ὠοη ἀϊΐραϊῖο : Πος ἰαπηεῃ 
εχ νοσδΌυϊο ἰσοχειλεῖς ἀρρᾶγδῖ, κρι- 
ϑὰς νο!] αἱ Τοτὶρτογεση πάπα ἔπε 
οταΐεσιθαβ. Θυᾶτα ϑυϊάας νεγθᾶ ἐν 
σοῖς κρατῆρσι, πῇ Ἰρίε ἀε [0 Δάάϊά!:, 
ἴῃ Οοαϊοε ἴὰο0 δάϊυηέϊα ᾿ερῚ δ νι ά6- 
ἴὰγ : ςσέτγῖε 1πητε]}|δὶ ἀερεηῖ, Θαϊά 
Ἰσίταγ ΠῸΪ νοϊαπὶ Ὠογάξα ογαΐεγι 5 
᾿πάϊτα γε] οσγαίεσες. ἤοζάθο σερίετὶ ὃ 
Θυϊά ἢ νοςεϑ ἐν κρατῆρσι, 4.188 ἴῃ Οο- 
ἄϊος 2. ἴῃ τπᾶγρῖπα ΨΊΠ]οΙ, ἃπποίαϊο 
ἀεεγαηῖ, ἴὰο Ἰοςο τηοίφ {ὰπηϊ, εἰ ροτΓ- 
τἰποηΐ δά κριϑαί ὃ (εσγίδ οἶνος κρίξλινος 

οταῖει ας ᾿ηα 95 δὰ σοηνὶνία ἴδη- 
τατῃ ἀρροΐίυβ. ἔαΠδ ροίθῆ νἱάοτι. 
11ὰ ογεάδγε οοβίπιυτγ, Ὁ Ἰρίατη οο- 
Ὧδ6 τετηρυ5 Οτθθσοβ οσουραῖδξ Ὀατθᾶ- 
τοῦ ἢ νὶσο5. 
οἴίδτη ἥς αὐταὶ αἱ κριδ)αὶ (ἐν κρατῆρ- 

σιν) ἰσογχειλεῖςγ αυᾶτα ) σΟΠαἰ ΟΠ ΠῚ 

ΠεΙπαυσπίασ ἰατηξῃ. 

εἴ παΐϊυτγατῃ δ ροίιπιὶ Δ] ᾳποτη ε8- 
οἰεπάστη Ἐχααΐίγεγα οροΐζεῖ, 851 ἴδ πᾶ 
ἴὰπιὶ νεγθᾶ, Π1Π1] ἀ]ὰἀ εχραῖο, πῇ 
νπατη οχ Ὠογάεο εοηίζεξζυτη οταηᾷ 
Ποιάθι ρύὸ ροϊαῃ τηδοογαία ρεγγη δ 
Παρυϊῆδ, εαηὰδ πῃ οταίευ 5. [ἀΡετ- 
πδίαῇε. Μά εἰἰα πῇ τηοχ ἀϊοεηάδ. 

27. ὁπόσε σις] ϑυϊάδβ 'π νοῦ. μυξεῖ 
Βαῦεὶ εχ ἢ.]. εἴ σις διιψώη----ὐξεῖν, 
Ἠείγοῃ!5 παρεῖ μύζει, ϑηλάξει, λεί- 
χει, πιέξει, Ὦϊο ΟΠτγυίοποπηαβ Οταῖ. 
νοἱΪ. 11. Ρ.. 71. εἀ. ἈεΙΠΟΙ ἀς ρἰδηῖα 
Ιπάϊοᾶ : καὶ μυξῶσι ταύτας: τὰς ῥίξας. 

ἄκρατος ἦν] ϑυϊάαβ ἴῃ ἴοοο Ἰαιἀδῖο 
εἰ ἴπ ἄκρατος δαάϊε ὁ οἶνος, ηυοά [ἀρ- 
Ρ᾽ επηθηταση ἤθη Τρεγπεηάμππι σεπίαϊ 
Ῥοτίοῃ. γιάείασ Χεπορῆοη δάπυς 
Ἰοααϊ ἀξ νὶπο 111ο ἴῃ ογαῖθυ 5 [εγνᾶ- 
ἴο. Ἡμαΐϊο ἰρίτατ πάτα ἔα ν! ἀετὶ 
ΡοΠαπι ρύαᾶπα πογάεϊ ουτῇ οδἰδπη 5 
Ρεγπιῆα. ϑδεά σαϊά [τὰ Ορὰβ εγᾶαΐῖ σᾶ- 
Ἰατηοβ Γδρδγαῖϊ τι ἴῃ ο5 τηεγα Πιεη- 
ἴετη εἰ δχίυρετγ ὃ θεπίααβ αυοά [ὲ- 
αὐἰταγ {εξὶ. 29. οἶνον ἔφρασεν, ἔνϑα ἦν 
παχορωρυγμένος, Υνἱάξδῖα νἱηὶ νἱτεὶ 
δΔουηἀδηικαπι ἴῃ ἢἰβ ἰοοῖὶβ Πρηϊβοσατγεα. 
Νατη κατορωρυγμόένον ἸΏΚΕ]]ΠρῸ ἴῃ (εἸ- 
115. Τα τεγγαηεὶς {εγναίατη σψἱπατη. 
γιάδίαγ ᾿ρίτατ ἢ. 1. νηὶ νἱζεὶ σοπάϊ- 
ἴατα Δ]Ί1Ίαὰὰ ρΘΟυ] Αγ ᾿πι6} δὶ ἃ θᾶγ- 
Ὀατὶρ ἱπγεηία δά Πιὶπὶ {εἀδηάδπ. 
5ε4 [τὰ ἀποι γα δά εᾶτὰ ΟρὶπΙ ΟΠΈτη. 
ατ νοοαθυ]απὶ κρίθενος οατὰ Οοάΐοςε 
Οσπεῖξ, Ετοη. δὲ {ὰπιῖπα ἀδπιηδγηαβ. 
Ολ]απιοβ ποάϊς σατεηΐϊδα ἐπι άςπι ἰπ- 
τεγρυῖδτὶ ἤθη διῇ ΠΊ, ποο αυἱ ἐεξηϊᾶ- 
ψοτ, ΔΙ] πὶ ΓΕΡΟΓΙ. 

καὶ μάλα ἡδὺ] ϑυϊάδς ἴῃ ν. συῤεμκα- 
ϑόνσι, ααοὰ ᾿πιεγρτγείαϊαγ συνεϑισϑέντι, 
Ἰοσὰπι ἴα ἰδιάανϊς : καὶ πάνυ ἡδὺ ἦν 
συμμαϑόντι τὸ πόμα πὸ ἐκ κριϑῶν, Ἐτ- 
ἴάῖη Εἴοη. ἀαϊ πάνυ, [εὰ Ιάετι οὔτ 
7Ζαηῖ. εὐ Ουεὶῖ. συμσαϑόντι, ἀπάς 
Βτοάξφεουϑ συμσοϑέντι σοη]οϊεατ, 81ε- 
Ῥῃδηὶ συμμαϑόντε σοπῆιτηαὶ εἰϊαπὰ 
Ῥατ, ΠἸΌατ, 

ΨτὐῶἷὰἋ 
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ε ᾿ » Υ Ν "7 »“ , ΄ 
Ο δὲ Ξενοῴων τὸν μὲν ἀρχοντώ τῆς κωμῆς ταύτης 28 

͵7 ᾽ ψ αν. εν, ἢ 3 τἷδ ΄ 
σύνδειπνον ἐποιήσωτο, καὶ «᾽ αῤῥεὶν ἐκέλευεν αὑτον, λέγων, 
.“ “, “ μ 7 » ᾿ ΔΆ; 

ὁΤι οὐτε τῶν τέκνων στερήσοιτο, τήν τε οἰκίων αὐτοῦ ἀντ- 
7 "»"» ΕἸ ν᾽ . ΩΝ » 7 .“" 

ἐμπλήσαντες τῶν ἐπιτηδείων ἀπίασιν, ἣν ὠγωΐϑόν τι τω 
᾽ς ϑ ΄, 7) ἂν, δ» ὃν 3 7) 

στρατεύματι ἐξηγησάμενος Φαίνητωι, ἐστ᾽ ἂν ἐν ἄλλῳ 
3) ΄ ξ Ν ““ « »υ 

ἔθνει γέενωνττω. ΟὉ δὲ τοῦτα υσίσχνειτο, καὶ φιλοῷρο- 20 
7 ὡ τ 5) 2) Ἵ “Ζ Στ ας ͵ 

νούμενος οἶνον εῴρωσεν ἐνάτῳ ἥν κωτορωρυγμέενος. ᾿Ταύτήν 
Ν εὖ ὟΝ 7 μ «“ 7 5 

μὲν οὖν τὴν νύκτω διωσκηνήσαντες οὕτως ἐκοιμήθησαν εν 
«δὰ Ε 94 7 ς ἣν 3 3 14 
σασιν ἀφιϑόνοις τσώντες οἱ στρωτίωτῶι, ἐν ζυυλωκὴ ἔχον- 

Ν ξ - ΝΕ - ΕῚ "»“ὦὥ΄ὥ ε “ο΄ 3 3 

τὲς τὸν κωμώρχην καὶ τῶ τεκνὼ ὠὐυτου ὀμνου ἐν ὀφϑαλ- 

χα 

μάρχιν, τρὸς τὸν ειναρμιον θεωβα ὅπου δὲ τὐωρίοι 

κώμην, 

λώμβανε παντώχου εὐωχουμένους καὶ εὐζδυμουμένους, 

“-" Ἦν Ὁ 7 εὐὰν 2 » Ν Ἢ 
Τη δι ἐπιούσῃ ἥμερον ἡοαίη τ ἡμωσαα τὸν κώω- 30 

ἐτρέπετο πρὸς τοὺς ἐν τῶὶς κώμαις, καὶ κατε- 

καὶ οὐδωμόϑεν ἀφίεσαν, τρὶν ττωρωνγεῖναι αὐτοὶς ἄρι- 

στον" οὐκ ἦν δ᾽ ὅπου οὐ σαρετίϑεσαν ἐπὶ τὴν αὐτὴν τρά- 31 

πεζαν κρέω ἄρνειώ, ἐρίφειω, χοίρειο, μόσχεια, ὀρνίϑειω, 
Ἂς - 2) - Χ , “υ 3 7 

συν πόλλοις ορτοις, τοῖς μὲν σπυρίνοις τοῖς δὲ κριθίνοις. 

Ὁπότε δέ τις Φιλοφρονούμενός τῷ [βούλοιτο προπιεῖν, 92 
ἐτρ ΡΝ ἊΝ ἐπί " ε ͵7 Μ ε » 

εἷλκεν ἐπὶ τὸν κρατήρα" ἔνϑτεν ὑποκύψαντα ἔδει ῥοζδουντω 

28. ἀπίασιν] Ῥτο ἕατατο ἀπελεύσοιν- 
τὸ ἀἰϊἰξϊα τη τηοηεί Ζευηε. 

ἐξηγησάμενος) [ἴὰ ϑ΄ῖ΄ΘΡᾶΠ5. ΟΠ 
συεῖ Δπίὸ Ζεαηϊαπιὶ εγαΐ ἐξηγησό- 
ῥβενος., ἴῃ [ΙἰὈτὸ Ῥατγ. εἰ Ἐίοη. ε 
ἀγαϑϑόν τι τὸ στράτευμα πεζῇ ἡγησάμε- 
γος Φ. Ὠ]ά πα αὐ ἴῃ πγᾶγρῖηθ Ί]ΟΙ, εχ 
ΠΙΌτ5. 2. εἰ 6. ἀπηοίδίαυτγ, 

29. οἶνον] Μίπυτη νἱτεαπι νἱἀδίυτ 
Πρηϊῆσατα νο] δ, ηἰ ἀπίδοδάδη- 
ἰ8 ΠΊ οἶνον κρίθινον τείρεχ!, ου]ὰς τ4- 
τήηδη βυαβ Οτθθοὶβ ΠΟ ἴδπ βγαίας 
ἔα1πὸὶ νἱάδίατ, ΨΙηὰπι νἱζεαπι ἴπ ὨΪ5 
᾿ρῆς5 Ἰοοὶβ ργονεηϊῆξ ρῥγορίεγ ἔξ 8 
ον νἱἀεἴωτ, [εὖ ΑΥὐπιθηϊθο ΠΊΪΠΟΙΪ5 
οἶνον Μοναρίπην αἴ βτεθοογα τ ΠΟΤ 

ΠᾺΠ}| Τεουπάσχῃ ἰαάας ϑίγαῦο, Μεὶ1- 
ἴεπθὴ πουηϊηδϑη5, Ου]ὰ5 Ἰοσαπὶ ἐχ- 
τοτῖρπε Ἑυβαίηϊα5 αα Οἀγῆξαπι ΙΧ. 
Ρ. 348. εἀ, ΒαΠ], 

τοάντες οἱ στρατιῶσα!]) [τὰ Οοάεχ 
Ῥατγιί, εἰ Εΐοηθ. ψΜαϊραΐατη ἐν σσᾶσιν 
ἀφϑόνοις ἀγαθοῖς οἱ στρασιῶσωι ἀ6Ὁ6- 

ἴυὙ Ἰηδρίο σγαγηγηδίϊοο, 4Ϊ ἐν τσᾶσιν 
ἀφϑϑόνοις ἜΧΡΙΠΊοάγα νοϊαΐϊς. ΕἸεραπείαᾳ 
ΠΔΙΓΑΙΙΟΠ 5 εἴ ΟΟΡ᾿δῈ νἹέξῖαβ ΔΌΡΕΠΙΩΓ 
ἔοτγηα ἢδο οταῖίοηΐβ ἐν τυῶσιν ἀφθόνοις 
Ζῆῶντες οἱ στρατιώ τῶι. 

30. τοὺς ἐν ταῖς κώμαις} Ματρο Ψ1]}- 
ἸοΙ, τυρὸς κωμήτως ἀπποίαϊ. ϑεζαδῆς 
αὐτοῖς Ρῖο νυϊραίο αὐτῷ ε΄ εχ [᾿Ότο 
Ῥατι, Εἴοπ. εἰ τπηᾶγρῖπε ΨΊΠ]ΠοΙ, Ῥτρ- 
ἴεγοα Ῥατῖῖ. οαπὶ Ετοπ. τσαραϑεῖναι ἀε- 
αἷε ῥτὸ παρωϑεῖεν. Μα]β Ἑῖοπ. ἀσπήε- 
σαν ὨδὈεί. 

32. βούλοιτο] ΜΜίαϊε Ἑάά. νεῖϊ. 
Ουεῖῇ, Ετοη. εἰ βούλοιτο ὨἨαθεπί : τα- 
ἔϊε εἰ σὰατα Ῥατγ, Τὗτο ἀδ]θνῖς 51ε- 
Ρδηυξβ. 

ἔνϑεν ὑποκύψαντα] ἴία ἰδὲς Ετοπ. 

Ρ 3 



ἴὰϑ 
ΓΝ ἘΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

πιεῖν ὥσπερ βοῦν. Καὶ τῷ κωμάρχη ἐδίδοσαν λωμβώ- 

νειν, ὁ τι [βούλοιτο ὋὉ δὲ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἐδέχετο᾽ ὅπου 

δὲ τινα τῶν συγγενῶν ἴδοι, τυρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ ἐλάμβανεν. 

88 Ἐπεὶ δὲ ἤλθϑον τρὸς Χειρίσοφον, κατελάμβανον καὶ 

ἐκείνους σκηνοῦντως, ἐστεφανωμένους τοῦ ξηροῦ χρλου στε-- 

Φάνοις, καὶ διωκονοῦντως ᾿Αρμεενίους παϊϑως σὺν ταῖς 

βαρβαρικαῖς στολαῖς" τὸς δὲ τσωϊσὶν ἐδείκνυσαν ὥσπερ 

᾿Επεὶ δὲ ἀλλήλους ἐφιλοφρονή- 

σῶντο Χειρίσοφος καὶ Ξενοφῶν, κοινῇ δὴ ἀνηρώτων τὸν 

» »" ε ΄ »--.» 

δά νεξοις ὁ τί δέοι ᾳοιξιν. 

κωμάρχῆν διὰ, τοῦ σερσίζοντος ἑρμηνέως, τίς εἴη ἡ χώρα. 

Ὁ δὲ ἔλεγεν, ὅτι ᾿Αρμενίω. Καὶ πάλιν ἠρώτων, τίνι οἱ 

ἵπποι τρέφοιντο. Ὁ δ᾽ ἔλεγεν, ὅτι βασιλεῖ δωσμός" 

τὴν δὲ λήησίον χώραν ἐῷη εἶνωι Χάλυβας, καὶ τὴν ὁδὸν 

35 ἔφραζεν, ἣ εἰή. 
ῶν οἕ Ἂς « ΩΣ ἀράν. Ἂν εὖ Ἂν ΩΣ 

ῴων ρος τοὺς εὠὐὑτου οἰκέτῶς, Κοὶ ἱππὸν, ὃν εἰλήφει, 

Ἂς Εν Ν 7 Ἂ μἠ 57 ὉΤῈ ἘΠΕ 

Καὶ ωὐὑτὸν τοτὲ μὲν ὠχετο ὥγων ὁ Ἔενο- 

͵7ὕ 7 » 7 9 ΄ 

παλαιότερον δίδωσι τῷ κωμάρχη ἀνωϊρέψναντι κατα- 
-» ς- ,,΄ 3 ς Ὧν Ὁ αὶ ͵ 

Θῦσωι, (ὅτι ἤκουσεν, αὐτὸν ἱερὸν εἶνωι τοῦ ᾿Ηλίου) δεδιὼς, 
Τὴ Ψ 9 7 ῪΝῪ ς τω οἵ 

μὴ ἀποθάνη" ἐκεκώκωτο γὰρ ὑπὸ τῆς πορείως' αὐτὸς δὲ 
»“» ν᾽ 7 Ν ἐρνὸ "7 ὰ: Ν 

των τσώλων λαμβάνει, καὶ τῶν ἄλλων στρατήγων καὶ 

ψυΐξο εὶς ἔνϑα χκύψαντα. Ννγιίεη- 
Ῥδοῦ σοπιρᾶτγαν!ς Ἰοσαπὶ ΡΒΙΠοΙγατὶ 
ἴπ να Ἀρο]]οπὶὶ 11. 28. εἰσφέ ἐροντῶι 
πραπῆρες ἀργυροῖ Τε καὶ χρυσοῖ, δέκα 

συμπόταις ἀποχρῶν εἷς, ἀφ᾽ ὧν τοίνουσι 

κύψαντες ὥσπερ τσοτιζόμενοι. Ἰάετῃ ἰο- 
ουπὶ Ηετπλοξεηβ ἄς ΕὈτγτη 8 ογατῖο- 
ὨΪβ5 11. Ρ. δοδ. δηῃῃοίαν ἤσπο : Τοι- 
οὔπος ὃ Ξενοφῶν κἂν τοῖς ἱσπορικοῖς, οἷος 

κἄν τοῖς ἄλλοις, οἷον ὅτι χιλὸν ἐστέψαν- 

“Ὁ, ὅσαν λέγῃ», καὶ ὅσι ποῖς «παισὶν ὡς 

ξνεοῖς διαλέγονσαι, (οοττίβὶε Ν. διελέ- 

ψοντο,) καὶ ὅτι τσίνειν ἀπὸ σοὺ κρασῆρος 

ἐπικύψαντα ἔδει καϑάσπερ βοῦν, 
σῷ κωμάρχη]) Ταπτῖπ8 τὸν κωμάρχιην 

ἀεάϊί, ϑεαιδθηβ στεφάνους ΟΠλϊταπὲ 
Ἑάά, νεῖ. οὕὐτ [ἰυτο Εἴοη. γεσθητίοῦ 
ταδηὰ5 ἴῃ Ουε]. δἀοτιρῆε, Πθογ Ρὰ- 
Τὶ, ἴῃ στεφάνοις τηυίαῖ, τ πα δὴ Ρ]οί- 
ἴαται Γεοϊαῦς Ζειπα. χιλὸν ἐστέψαντο 
6Χ Ὦ, 1. Ἰαυάανὶς ΗἩεγγηοροηςβ. σα» 

ἄδτη στεφάνοις Ῥγϑοί.] νυἱραίο σεσεφά- 
νους, 

33. διακονοῦντας) ΤΑθεΓ Ἐίοη. δια- 
κοσμοῦντας ἀλῖ. Τ)εΕΙΠΟΕΡΒ5 ὡσπερεὶ νέ- 
οἰς ἄδηι Βαἀά. νεῖτ. σαε]ῇ. Εἴοη. εἴ 
Απιαίδει νετῆο. Ψψετγὰπι εχ Ῥατγὶ. 11- 
Ὁτο ἀεαϊὶ ϑιερῃδηιβ, ὡς ἐνεοῖς Παθεῖ 
ΗἩετπιοραηεβ, ϑυϊάαθ ἴῃ νόος ἐννεὸς 
ἐχῃίθει ὥσπερ ἐννεοῖς. Ῥοΐεα δέοισα 
Τυαπῦπα ουπ (εἰ, ἀδῖ. 

34. τίνι οἱ ἵπποι] ΑὙΟΪ απ οἱ ἀς 

τῆθο δα ά!άϊ, αἰροῖς πεορεῆατίατη. δ15- 
Πἰβοαπίαγ εαὰϊ] ἱἢὶ, ἀε ααϊθὰ5 εἴ 
ἴςξϊ. 24. 

35, ὁ Ἐξενοφῶν) Ατιϊοαϊατα εχ ᾿ἰὍτο 
Εἴοη. δάἀάϊάϊε Ζεαπε. 

εἰλήφει] Οοηΐεγ [εξξ. 24. σαδπαηυδπι 
101 ἀε εαιοὸ π1}}} εἢ, εϊπάς ἤκουεν 
ἀαΐῖ ᾿ἰρὲγ Εἴοη. Ρετγίαβ 5011] εαᾷοβ 
ἱπατηο  αα ἀγαᾶϊξ Οὐτορ. Ὑἢ]. 3,).12. 

᾿ φὼν σχώλων)] ΤΔΌΕΓ Ραπί, εἰ Εἴοη, 
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λοχωγῶν ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον. Ἦσαν δ᾽ οἱ ταύτη 86 

ἵπποι μείονες μὲν τῶν Περσικῶν, ϑυμοειδέστεροι δὲ τπολ-- 

λῷ. ᾿Ἐνταῦϑα δὴ καὶ διδάσκει ὁ κωμάρχης, περὶ τοὺς 
πόδας τῶν ἵππων καὶ τῶν ὑποζυγίων σακκία περιειλεῖν, 

ὅταν διὼ τῆς χιόνος ἄγωσιν" ἄνευ γὰρ τῶν σωκκίων κατ- 

εδύοντο μέχρι τῆς γωστρός. 

(Α Ὑ!, 
Ν ε 7 5" 3 Ψ ᾿ς Ἃ ε γ᾽ 7 

ΕΠΕῚ δὲ ἡμερῶ ἢν ὀγδόη, τὸν μὲν ἡγεμόνον παρωδ ι- 
7 Ἃ ᾽ Ε ΄ 3 ἰμν Υ 

δωσι Χειρισοῴω, τοὺς δ᾽ οἰκέτας κωτωλείπει τῷ κωμαρ- 
ΧΝ »“ ς “" "7 « ᾿ “» δ... 

χῆ, τῦλην τοῦ υἱοῦυ ὠρτι ἡβάώσκοντος. Τοῦτον δ᾽ Ἔπι- 
υδ 3 ) 7 « » 

σιϑ ἕνει Αμφιπολίτη παρωδίδωσι φυλάττειν, πὼς, εἰ 
΄»ο-΄ « 9) “ . ἀξ, ΕῚ -. ἢ 

κωλῶς ἡγήσαιτο, ἔχων καὶ τοῦτον πίοι. Καὶ εἰς τὴν 
ΕῚ » ,“"ἭΆ ᾽ ς 2 Ξ ῸὉ Ν 9 

οἰκίων αὐτοῦ εἰσεφόρησαν ὡς ἐδύνωντο πλεῖστω, καὶ ὠνα-- 
7 3 7 ς -“ ἃ Ἂς, ἣν ς 7 

ζεύξαντες ἐπορεύοντο. Ἡγεῖτο δ᾽ αὐτοῖς ὁ κωμάρχης 2 

τὸν τσῶλον. (είεταιηῃ ἩΗμςοὨ θη 
τεέϊα νι ἀδίατ ργϑοξεξιοβ. σορίαγατα ἰπ- 
τε] ΠΠραγθ, φαϊθυ5. ρτεθοῖαίς ᾿ρίες Χοηο- 
ῬΠΟΗ : οπιπῖ 8 ΘΠῚ ΠῚ ΠΕΠΊΕΓαΒ Ρυ]- 
Ἰογαὰτη εὐἀϊταβ [εξὶ. 24. πο {υΠοο- 
Βαϊ. ϑεὰ νὶάδ ἀπποῖδία δά εὰὑπῃ ἰο- 
Ομ Π1. 

36. ϑυμοειδέσπσεροι)] ἙᾺά, νεῖι. ϑυμο- 
ϑέσσεροι, δῖερῃ. εἰ Οπεῖξ. ϑυμωδέστε- 
θοι, Ζειτπα [ογπιᾶτι ϑυμόειδ, αχ ΠΌΤῸ 
Ῥατγι. Ετοη. τεοερὶῖ, ϑυμωδ, ὙΥ εἰίκε. 
Μερθίαβ ΕΙὈΤῚ νἱ. οἂρ. 6. 44 πῆι 
Μία Ῥενβς ῥγουϊηποὶις οτημιμς γηρίϊογες 
ῥγωλαι! ἐψίίος, ῥαϊγ 1, ΟΥ̓ σοη δ ιες 
“Πιμαΐίος, ἰαρι αὐ σελεπάμηι τποίίες, 
εἰ ἰρβις ἱποοίζμς ποδὶ ίαίε ῥγοήοίος. 
ϑεψηΜ ἌγηηοηΣ αἰφμθ ϑαῤἠαγεηι. 
Μοτεῖῃ τοπάἀθδπάογαπι δαυογατῃ Ατ- 
τηθηϊογατῃ οἵ Ῥεγοοταγη ἰάδτῃ δηδγγαΐ 
Ἶ]. 28, 35. Ορρίαημβ Ογηέρ. 1. 277. 
ἄἀε εααυὶβ : ̓Αρμένιοι ἸΤώρϑοι σε βαϑυ- 
“λόκωμοι τελέϑουσι. 

τοξριειλεῖν) ἃ ῬΓῸ τσεριδεῖν, φιοά 
Βᾶῦει οἰἰὰπὶ ϑδυϊάαβ Ὁ ἤος νεῖδο, 
(στρία τη παῦει ᾿ἰρεγ Ῥατγιί, εὶ Ετοη. 
Ἠαϊοπιπίοη σοπιραγαὶ Μοπηίιεία! σοηὶὶ 
Απιααῖτ, Π]πἔτ. τότ. ἵν, Ρ. ἵ. Ρ. 79. 
ϑίταθο χὶ. Ρ. 772. ἀὲ Οδποαδίο : ὑσπο- 
δούμενοι κεντρωτὰ ὠμοβόϊνα δίκην τυμ- 

σάνων τολατέω διὰ τὰς χιόνας καὶ σοὺς 
κρυσπάλλους. Ατδπὰς δυϊάςρ [ὰαὉ 

νοῦ. λύγος ἰἰὰ ὨαΙγαῖ : οἱ δὲ κύκλους ἐκ 
λύγων σοῖς τοοσὶ πσεριωρμόσαντες αὐτοί 
σε ἀβλαβῶς; ἐπήρχοντο κατὰ χιόνος πίε- 
ξομένης ὑπὸ τῶν κύκλων, καὶ τοῖς Ῥω- 
μμαίοις τσωρεῖχον οὐ χαλεπὴν σὴν τσάρο- 

δον. ἦν δὲ ἡ χιὼν ὡς «σ΄ (16) πόδας πολ- 
λαχῇ τὸ βάϑος. ἘἈξερῖο ποῃ ποιηϊηᾶ- 
ἴατγ, ἀδ αι Αὐτίαπὰβ [ὰ ὩδΙγανογίζ. 

ἄνευ γὰρ] Ἑάὰά, νειί, ἄνευ δὲ, σε]. 
σῶν οτηϊτεῖς, Ετοη. ἕως ἀδὲ ῥτὸ μέχοι. 
Θαϊάαβ Ὀτενίαϑ: ἄγωσι διὰ πὸ μὴ κα- 
ταδύεσϑθαι.. ϑιοΡΒαηϊδηατη ἄνευ. γὰρ 
Παῦεῖ οτίατα τηᾶῦρο ΝΊ]οΙ, 

1. ὀγδόη) Πὶοάοτυβ χὶν. 29. ἐμρεεί- 
νῶντες δὲ ταῖς κώμαις ἡμέρας ὀκτὼ παρε- 
γενήϑησαων εἰς τὸν Φάσιν. 

τραραδίδωσι)] Οοά. Ετοη. δίδωσι. 1) 6- 
ἵποθρβ Ρατῖ, ἡγήσοισο. Ιάφτη οὐχ 
Εἴθ. ροῖῖεα ἀπίοι εἰς τὴν οἰκίων αὐτοῦ, 
ἐν ἢ εἰσεφόρησαν. 

2. δ᾽ αὐτοῖς) Ῥατὶί. Ἐτοπ. δ᾽ οὗτος. 
Βεΐποερϑ ἦν ρῖὸ ἦσαν ροπίαπι οεηἴε- 
θαι Ἡυτομί θη, ἦν δὰ κωμάρχην τε- 
ἔεσε Ζεαηθ. Ρτεβίετεα Ἐυτοῃϊπίοη 
αἰΐατα Ἂχοορίταν!ε ταιτοπθτη εἰ ἦν ἀδ 
τε ροῖα ἀϊξιατλ ραίΐας ἱτιρεγίομδ]!- 
ἴον υαἵἱ ἱ, 8, 1. ρτοῦαηῖς ὙΥΕΝΚΙο : 

ΡΆ4 



2τό ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

“͵΄. ᾿ς “7 “. 5 Σ « 

λελυμένος διὼ χιόνος" καὶ ἤδη τ᾽ ἥν ἐν τῷ τρίτῳ σταϑ- 
" ε »“Ὁ 5 ζ .« ͵ ᾽ ᾽ 

μῷ, καὶ ὁ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχωλεπάνθη, ὅτι. οὐκ εἰς 
΄ - ε ΜΎ .“ » ε 3 Ἂ" 

κώμας ἤγεν. Ὁ δ᾽ ἔλεγεν, ὅτι οὐκ εἶεν ἐν τῷ τόπῳ 
΄ ε εἶ ν 3, ἣν } 4 

τούτω. Ο δὲ Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπωίσε μέν, ἔδησε δ᾽ οὔ. 
. Ν » “ Ὁ " ἃς “ 

3 ᾽᾿Απὸ δὲ τούτου ἐκέινος τῆς νυκτὸς ὠποδρὼς ὠχετο, κωτῶ- 
ἣν Ν «7 -»Ὁ Ν ὍΝ λιπὼν τὸν υἱόν. Τοῦτό γε δὴ Χειρισόφῳ καὶ Ξενοφῶντι 

2) 5 » ἜΚ ε »ν ε 7 
μόνον διάφορον ἐν τῇ ταορείω ἐγένετο, ἡ τοῦ ἡγεμόνος κά- 

ΩΝ ΦᾺ 3 ΄ ον ΟὙΤΣ "»“» 

κωσις καὶ ἀμέλειω. Ἐπισϑένης δὲ ἡράσϑη τε τοῦ παι- 
ὟΝ “ 7 Ζ » ον 

δὸς καὶ οἴκωδε κομίσως πιστοτάτῳ ἐχρήτο. 
Ν᾿ “"ἭἪ ῚῚ᾿χἽῚ ε νῷ » Ἂ ΩΝ ΄ 

4 Μετὰ τοῦτο σταϑι μοὺς ἑπτὼ ἐπορεύθησαν, ἀνὼ πέντε 
7 ω Φ ὧν Ἂς 5 Ἂς 

παρασάγγας τῆς ἡμέρως, παρὼ τὸν Φώσιν ποταμὸν. 
π᾿ « “" δι ν Ἴ δεύρος ὡς πλεϑριαῖον. Ἐντεῦσεν ἐπορεύθησαν στωϑ-- 

Ἂ δὰ ᾿ δὲ) δὺς τας δὲ " » Ἂ, 7ὔ 
μοὺς δύο, τιαρασώγγως δέκω᾽ ἐπὶ δὲ τῇ εἰς τὸ πεθῖον 
« “" Ε 7 Ξ.ν 7 , 

ὑπερβολὴ ἀπήντησαν αὐτὸς Χώλυβες καὶ Τώοχοι καὶ 
ἃ τὰν -“ Ἂν 7 

6 Φασιωνοί. Χειρίσοφος δὲ, ἐπεὶ κατεῖδε τοὺς πολεμίους 
3 ε -»- 3 Ἶ Ὁ 3 ΔΝ « 

ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ, ἐπαύσατο πορευόμενος, ἀπέχων ὡς 
᾿Ἢ 2 Ἧ Ἃ Ψ᾿ 57 

πεντήκοντω σταδίους, ἵνω μὴ κῶατῶ κέρως ἄγων πλή- 
7] »" ᾿ 7 ᾿ν "»" 7 ͵ 

σιωση τοῖς πολεμίοις" σπωρηγγείλε δὲ τὸς ἄλλοις σαρώ- 
]ςς τῳ -, 5, δὺς δς ΆΑ λ 7 

γεῖν τοὺς λόχους, Ὁπως ἐπὶ Φαλαγγος γένοιτο τὸ στρά- 

ἵεά 1] ΕΠ καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν 
τολήϑουσαν. η1δὲ Ποῖα ἰεΙηροΥΪ5 [ι15 
ςἢ ποίδ. 

ἦγεν] Ετοη. ἤγαγεν. 
3. ᾿Απὸ δὲ τούσου] Ῥατιί, Είοη. ἐκ 

δὲ πσούτου. 

Τοῦτό γε δὴ] ϑίερῃδηὶ σοπ] δέξαι ἢ 
σνυ]βαίο σοῦσό σε δὴ οαπὶ ἩαςοΠΙΠΙΌΠΟ 
Γασπιίαϊε γεῖκε. Οδαὶ. καὶ σότε 
δεῖ (νοϊαῖε δὴ) ἀεάϊτ : ἐογιρίυτατα Ρα- 
τί, Ἐτοη. εἰ πηᾶγρὶπἰθ ϑίερῃ. σότε δὴ 
τεοερῖί Ζειπο, αυἱ τα πηξη τόδε δὴ (οτὶ- 
Ῥίαπι πα] θδί. 

4- ΨΥ σὸν Φάσιν] Ὠϊοάοτυβ χὶν. 
29. ἐκεῖ δὲ σέτσαρας ἡμέρας διωνύσανσες 

διεπορεύοντο τὴν Κάων (Τάων νεὶ Ταό- 
χων) καὶ Φασιανῶν χώρων, ΑἸΑΧΘΠῚ 
ἢανίαπι ἱπιθ!]]1ρὶ σαπίεης [ηϊεγργείεϑ, 
συγ αυἱδὺς ἔδοις Μηπεογὶ ἄεορτ. ν. 
Ῥ. 212. (εὰ Ὠὶο στθθοος Ῥῃδῆηῃ (ταηΐς 

1Πὸ 810 ροίαϊξ. 
ὡς σ'λεϑριαῖον] Ῥατιϊσα απ οσηϊτὰηϊ 

Ῥατ, Ετοη, 
6. ὡς τοεντήκοντα}͵ ϑίεραπυς δἕ 

οὐτα εἐο εἶκε τριάκοντα ἀεάϊι δά ῆϊ- 
Ρυϊαπία το Ῥατγ. ααἱ οὰπὶ Εἴοη. 
εἰς ὕτῸὸ ὡς 44. Ψαυϊφαίατη Ππυτηθγα πὶ 
ταεηταγ ΠἰὈτὶ Ετοπ. Οαεὶῖ, Ἑαά. εἰ 
νεγῆο Απιαίβεϊ. 

κατὼ κέρας ἄγων] Ψιάς ἀϊξὶα δὰ 
Ογτορ. νἱϊ. 1, 26. 

δὲ τοῖς ἄλλοις] Εἴοη, δὲ καὶ «. ἄλ. 
τσαράγειν] Τγαάμοοτε αὐ ὕγομ θη: ἐπ 

δα μαάϊηοπ. ἈΠΡΡΔΙΟΒΪοΙ ἱν. 9. καὶ 
σὸ μέτωπον δὲ ὅπως μηκύνοιεν ἄν τῆς 
φσάξεως οἱ τπεμπάδαρχοι τοαράγοντες, 
ΟΥτορ. 1ϊ. 3», 21. ἄγοντα τὴν τάξιν ἐφ᾽ 
ἑνὸς, καὶ παραγγέλλοντω σὸν ὕσσερον 
λόχον παράγειν----εἰς μέτωπον. 
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ἯΣ ε« 9 “ 

Ἐπεὶ δὲ ἡλϑον οἱ ὀπισιϑοφύλωκες, συνεκώλεσε 7 
" Ν Ν ΄ςἾ ᾿ς τῇ " 

τοὺς στρωτήγους κοι λοχώγους, κωὶι ἔλεξεν ὧδε 

τευμῶ . 

ς ἃ »: ς ς« “Ὁ ΄ ἃ, « 

Οἱ μὲν πολέμιοι, ὡς ὁρῶτε, κατέχουσι τὼς ὑπερβο- 
"ἢ “ .,) ε ς « 7 

λώς του ορους" ὥρω δὲ βουλεύεσθαι, ὅπως ὡς κώλλιστω 
3 , » Ἁ “ Ὁ ΄ Ν 

ὠγωνιούμεϑαω. Ἐμοὶ μὲν οὐν δοκεὶ πωρωγγελλειν μὲν 8 
3 »" »-ὦψ" ε »᾿ Υ͂ 

ὠριστοποιέῖσθωι τὸς στρατιώταις, ἡμῶς δὲ βουλεύε- 
32 7 3 2 -"ε ͵] 2 

σϑτωι, εἴτε τήμερον εἴτε αὔριον δοκέϊ ὑπερβάλλειν τὸ ὅρος. 
΄ 3 ε ,ὔ » ϑ Ὧν ς ἤ 

Ἐμαὰ δέ γε, ἔφη ὁ Κλεάνωρ, δοκεῖ, ἐπὼν ὡς τάχιστωρ 
5 ᾿. » ΄ ε 7 »7 μ ΠΝ 

ὠριστήσωμεν, ἐξοπλισωμένους ὡς τάχιστω ἰένωι ἐπὶ τοὺς 
57 9 ᾿, ᾿ Ἢ 7 « ΄ .« 

ἄνδρας. Εἰ γὰρ διατρίψνομεν τὴν τήμερον ἡμέρων, οἱ 
» εν δ᾿ κ δε 5 

τε νυν ὁρωντὲς ἡμιῶς πολέμιοι “)᾽ αρσωλεώτεροι ἐσοντωῦί, 
Ἂν; "7 4" δὶ ᾿ “νὰ 2 ».- ΄ 

κῶώϊι ὠὡλλοὺς εἰκὸς, τούτων “)αωῤῥούντων, σιλεους προσγενε- 

σθαι. 
᾿ »"» γι » " 9 Χ Β, ΄ 

Μετὼ τοῦτον Ξενοφῶν εἶπεν Ἔγω δ᾽ οὕτω γινώσκω" το 
» Χ 3 ͵7 2 Ψ »οο -»-΄᾿ 7] 

Εῤ᾿ μὲν ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσϑωι, τοῦτο δέι παρωσκευώ- 
“ ς 7 : 7 9 ἢ 

σώσϑωι, ὅπως ὡς κρώτιστώ μωχούμεϑια" εἰ δὲ βουλό-. 
«ε ῊἩὉ « ) ΒΩ Τὰ »» ἜΣ 

μεθα ὡς ῥώστω ὑπερβάλλειν, τοῦτό μοι δοκέ! σκεπτέον 
ΡΥ .« ε Ε 7 Ν δ᾿ 7 . 

εἰγοι, ὅπως ὡς ἐλάχίστω μὲν τραύματω λάβοιμεν, ὡς 
3 ὰ Ν 7 ΣΙ “ ἤ ὴι. Χ ἢ 

ἐλώχιστω δὲ σώματω ἀνδρῶν ὠποβάλοιμεν. Τὸ μεν οὖν 11 
ΕΩ 3 Ν Ἂν « 7 Ψ δὼ) Ὁ τ χὰ Ὁ ᾽ς 7 Γ, 

ὁρος ἐστὶ τὸ ὁρώμενον πλέον, ἡ εῷ ἑξήκοντα στάδιω, ἄν-- 
Ε 32 ἘΝ ͵] « »". » ΟῚ "5 ἋἊἋ 

δρες δ᾽ οὐδωμή φυλάττοντες ἡμῶς Φανεροί εἰσιν, ὠλλ᾽ ἤ 
ἣν Υ ἊΝ « - 5 "ν΄ τῶ ΠῚ 

κωτῶ τωῦτῆν τῆν ὁδόν. πολὺ οὖν κρειττον, τοῦ ἐρήμου 
97 ὡς Ζ -“ , Κ᾿ κα 7 
ὄρους καὶ κλέψαι τι πειράσϑαι λωϑόντας καὶ ἁρπάσαι 

7 Ἂ 7 -“ ΩΝ τ 3 Ἂ 

φϑάσαντας, ἤν δυνώμεϑω, μῶλλον, ἡ πρὸς ἰσιχυρὼ χω- 

8. ὑπερβάλλειν) Εἴοπ. ὑπερβωλέ- 
σϑαι. 

9. διασρίψομεν] Οτε], σρίψψωμεν---- 
τολείους. 

10. δεῖ παρασκευάσασψα!] ἘΔά, νεῖ. 
Ουεῖξ, Εἴοη. δὴ παρασκευάσασϑε." 

ὡς ἐλάχιστα) Αὐυξῖοτε ΗυτςοὨΙηΐοπο 
ὡς Ἰπίεταπε Ζειπε εἰ ΔΝ εἰίκε. 

λάβοιμεν----ἀσοβάλοιμοεεν] Ταηϊ. ΑἸά, 
λάβοιεν, Τίθεν Εἴοῃ. λάβωμεν---ἀπο- 
βάλωμεν. ᾿φαᾶτη Του ριυγατα ρτοραῦδὶ 

σ. Ἠεγηδηη Οὐ. τὶς, δὰ ΖΕ οἢγ- 
Ἰὰπι εἰ ΕΌ͵ΙΡ. Ρ. 23. 

11, ἐφ᾽ ἑξήκοντα) Ῥγϑοροπιϊοηθπη 
οταϊε Ἐςτοηῦ. εῖποερβ οὐδαμοῦ (ᾶ- 
ἢ]. ἘΕτίὰπι Εἴοῃ. μαθεῖ ἡμᾶς οὐδα- 
μοῦ εἰσιν φανεροὶ, ἀλλὰ κατ᾿ αὐτὴν τὴν 
ὁδόν, 

λαϑόντας} Ταηΐ. λαβόντας. Ὠ)εἰη- 
ἀες Ἑάά. νεῖ. οὐπὶ Ουε]ῇ, δυνώμεθα, 
Εἴοῃ, δυναήμεϑια ἀδῃί, 



ατὸ 

7 ΝΖ ᾳ 7 ιὩρίω καὶ ὥνδρας τπωρεσκευωσμένους μώχεσϑαι. 

ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

Πολὺ 

γῶρ ῥφον, ὄρϑιον ἀμωχεὶ ἰένωι, ἢ ὁμιώλὸν ἔνϑεεν καὶ ἔνθ εν 
7, 57 ᾿ Ν 7 5 Ν “ Ἂ Ὺ᾿Ν 5 8 

πολεμίων ὄντων᾽ ὠὶ νύκτωρ ὠμώχεὶ μώλλον ὧν τῶ τῦρο 
»“, ς ͵] ὮΝ  ε ΄ εἰς ποδῶν ὁρῴη τις, ἢ μεϑ' ἡμέραν μωχόμενος" καὶ ἡ τρῶω- 

ἊΝ »“ ΠῚ ΩΣ ᾽ ΄ Ἂς Ν Ἂς 

χειω τοῖς τσοσὶν ὠμωχεὶ ἰοῦσιν εὐμενεστέρω, ἡ ὁμώλη τὰς 
ΝΝ ὡς 

13 κεφωλὰς βωλλομένοις. 
΄ 3 ᾽ 7 ᾿, 

Κλέψαι δὲ οὐκ ἀδύνωτόν μοι 
ὃ ο Γ » ὡλ Ἀ Ν 5. ε Ν ς«»" Ά 2 Ως 

ὁκεῖ εἶναι, ἐξὸν μὲν νυκτὸς ἰένωι, ὡς μὴ ὁρᾶσιϑιωι" ἐξὸν 
Ν, δὰ “ “, ς Ν ᾿ ἌΝ 

δὲ ἀπελϑ εἰν τοσοῦτον, ὡς μὴ αἰσϑησιν πωρέχειν. Δο- 
ὮΝ δ.....3 Ψ »-᾿ ΕῚ 

κοῦμεν δ᾽ ἄν μοι, ταύτη προσποιούμενοι προσβαλεῖν, ἐρη- 

μοτέρῳ ἂν τῷ ἄλλῳ ὄρει χρήσϑιαι" μένοιεν γὰρ αὐτοῦ 

τᾷ μῶλλον ὠϑρόοι οἱ πολέμιοι. ᾿Ατὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς 
, ς »"» Ν 4 πὰ Ζ :) Ψ 

συμβάλλομαι; Ὕμας γὰρ ἔγωγε, ὦ Χειρίσοῷε, ἀκούω, 
Ἂ ε΄ » ἣ » ε 2 ᾿ς » 

τοὺς Λακεδοιμονίους, ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων, εὐθὺς ἐκ 
΄ “" 3 3 ἊΝ, που δ 3 ἃ. 

ππωΐδων κλέπτειν μελετων" καὶ οὐκ ουσιχρον εἰνῶ!, ὥλλώῶ 
΄ 9 ο ΄ ε μ 7 7 « δὲ 

15 νωγίωιον κλέπτειν, ὁσὼ μὴ κωλύει γόμμος. πῶς θὲ 

ὡς κράτιστω κλέπτητε καὶ πειρῶσε λωνϑδάνειν, νόμιμον 

12. ὁμαλὸν] Ῥατ, Εἴοῃ. ζηᾶῦρῸ 
ΘιΕΡΏ, ὁμαλές. 

ἀμαχεὶ μᾶλλον] 1 οσὰπι Ῥατ. 8.6- 
Ῥῇδηυβ, ἀείεῖο ὡς, αυοά ἱπίδγαπε 
Εάά. νεῖί. σὰατῃ Οαε]ῇ, εἰ ἱπορία ἀε- 
ἔεπαϊε ζευπα. ὡς μόνον τηδίεῦαι Βτο- 
ἄδυβ. ϑεαυθηβ μαχόμενος τηᾶῖα ἴῃ 
μαχομένοις ταυαΐδης Βαά, νεῖ, οὐπὶ 
Ουε!, 

ἢ ὁμαλὴ) ΜὴΙΏΒΙ δτιϊοαϊας ἀεεῆε νἱ- 
ἄἀεξίαγ, αὐ {οΠ] θαίατ ἢ ἡ ὁμαλὴ, αὐ 8η- 
(εἃ εξ ἡ σπραχεῖο. 

13. Κλέψαι δὲ] Εἴοπ. καὶ κλέψαι 
δέ, Τεϊποερϑ ἐξὸν γὰρ Ε44, νεῖτ. οαπὶ 
Οαε]ῇ. 

ὡς μὴ ὁρσϑωα) ΜΝαυϊραίατη ὡς μὴ δύ- 
νασϑωι δρῶσϑαι ἀατηαπαηῖ Ῥατ, Ετοη. 
«υοἀ ΟὟ πγεΠ Τογ ΠΔ σοην εἰ ΘΠ 8 Π| 
Γεγναπάπ πη σεηίεδας Νε Κα, πυδπὶ 
ἐδαυϊάθπὶ πο ΡετγίρΙοΙο. 

σοσοῦτον)] Ψγεἰίκα ἱπίε!] 5] μμέρος 
στραπεύμαπτος, Ῥτϑοΐετε τατηθη ἴοτὶ- 
Ῥίαπι τοσούτους. ΛΙΗΕΠΙΙΟΥ νῖγο ἀο- 
ἔἕῖο. Ψυϊδο ἀξ ἤραϊϊο ἱπιεγργείδηΐζαγ. 

προσβωλεῖν] Ῥατίί, προσβάλλειν. 1- 
ἄετῃ οὐπὶ Εἴοῃ, Τεα πε ης ἄλλῳ οτῃϊῖ- 
τ: ροῆδα ἀθρόοι ἀεεᾷ ἰῃ Εἴοη, 

ι 

14. συμβάλλομαι) [πάεχ Ζευπίαποβ 
εχ ἢ. 1]. ἰητεγρτγαίατῦ 25: γπράτεηα ῥγο- 
3ννο. ϑεὰ ρ᾽επυτῃ λόγους συμβάλλε- 
σϑα, εἰ ἴῃ Ονὐτορ. 1ἴ. 29). 21. 4υοά 
᾿πηϊ!αίαγ δυξῖοῦγ ἀὲ Οοιγυρία ΕἸο- 
αυδητίίᾶ 6. 42. 46 Ψὶς γμγ ως σΟΉ ΕΥ δτχις 
ΠΕΟΙΠΊΡΕ δΓΠΠ ΟΠ ΘΠ. 

ὁμοίων] ϑαπί ηαΐϊ ἴῃ ΟΥτορϑεάϊα ὁμό-- 
σιμοι ἀϊοσαπίατ. ὨΙΧῚ ἀθ νοσαῦυϊο ἰπ 
Ιεχίοο συ. ἀϊχὶς ΝΥοΪῆυ5. δὰ ἔμεριϊ- 
ηθᾶπῃ Ρ. 88. ἀϊχῖε Υειῆκε δὰ Ουτορ. 
1ϊ. , 2... [).ὲ, ΓΑ ΡΣ τα. πον πὶ 7. 
ΧΙ. τς εἴ 7. γιάς ἀϊσεπάα δὰ {εξὶ. 
16. 

εὐθὺς] Ετοη. εὐθύς τε. Ὧδε τὰ ἱρία 
σοτηρᾶτγα ᾿ἴθτατη ἀς [ϑοεά. Εερ. 1ἱ. 7. 
Ιεᾳ4. εἴ [Ὁ] ἀϊσεπάδ. 

ἀναγκαῖον) αι, ἙΕτοη. πηδῖροὸ 
Βίερῃ. καλὸν ἀδηῖ, ᾳυοὰ εδααϊάεηι 
ῬΓροίετο. [τὰ δηϊπῚ ταδεϊὰ5 ΓΕ. ΓΥ 
[εδϊ. 6. καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ τοῦ κινδύ- 
νου σῷ κλέσ'τοντι. 

15. ὡς κράτιστα) Ῥατὶΐ, ὡς τάχιστα 
κλέπτειν σε καὶ περᾶσψωι. Ἰ)εϊηάα 
Ἰάθιη σατῃ Εΐοῃ, ἄδί νόμιμον μὲν γάρ. 
ΑἸϊεπατῃ εἴ μέν : 4υϊ γὰρ ἀεάϊε, {6- 
Ραταῖὶ ψοϊαϊς πχοηιῦτα ἢσ: ὅπως--- 
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ἄρω ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληῷϑῆητε κλέπτοντες, μαστιγοῦσϑεαι. 

Νῦν οὖν μώλω σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξασϑαι τὴν παι- 

δείων, καὶ φυλάξασϑαι μέντοι, μὴ ληφϑώμεν κλέπτον- 

τες τοῦ ὄρους, ὡς μὴ πολλὰς τυληγὰς λάβωμεν. 

᾿Αλλὼ μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, καὶ ἐγὼ ὑμᾶς ἀκούω 

τοὺς Αϑηναίους δεινοὺς εἶναι; κλέπτειν τὼ δημόσια, (καὶ 

μάλω ὄντος δεινοῦ τοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι) καὶ τοὺς 

κρατίστους μέντοι μάλιστα, εἴπερ ὑμῖν οἱ κρώτιστοι ἄρ- 

σαι- 

εἰμι, 17 

ἰέναι 

3 »“»“ Ξ . ε Ας ἢ 4 » Ὗ 

χειν ἀξιῶνταωι ωστέε ζὐβῶ κοι σοι ἐπιδείκνυσθαι την 

Ζ 3 Ἂς, Ν 3} ξ μαι ἐν Υ 

δείαν. Ἔγω μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοῴων, ἑτοιμός 
ΠΝ 3 7 ὧν 3 ἣν ͵7 

τοὺς ὀπισθοφύλωκας ἔχων, ἐπειδὼν δειπνήσωμεν, 
͵ Ν 7, “4 ᾽ν Ἂς « Ζ ᾿ ε 

κωταληψνόμενος τὸ ρος. ἔχω δὲ καὶ ἡγεμοόνως᾽ οἱ 
“ς »" ᾿ »ο ᾽ μι δ... γνῶ »“ 5) Ζ7Ζ 

γὙῶρ γυμνητες τῶν εφεπομενων ἡμῖν κλωπῶν ἐλωβδόν τινας 
3 δ 7 5 Ν τὴ Ἂ - » "7 7 
ενεθρεύσαντες᾽ καὶ τούτων πυνϑάνομωι, ὅτε οὐκ ἀβατόν 
μὴ » ὍΝ 3 Ἂ, Ρ, εἶ »“Ψν Ν ἄήραι “ἤ 

ἐστι Τὸ ρος, φΦλλώ νεμέτωῶι Κώὶ οἰξὶ καὶ βουσίν ὥστε, 
Ὁ ε ΄ .» »“μῳ.υ Ἕ ΄-; »-΄ ς 

ἥνπερ ἅπαξ λάβωμέν τι τοῦ ὄρους, βατὰ καὶ τοῖς ὑπο- 
ο γ 3) 2 ΄ ς ἊΧ ΝΝ 

ζυγίοις εστῶι. Ελπίζω μέντοι, οὐδὲ τοὺς πολεμίους 18 
»" 5) 9 ὃς ΕΣ ς »“" ΕΣ σ᾿ ε 5» »ο» 

μένειν ετι, ἐπειδὰν ἴδωσιν ἡμῶς ἐν τῶ ὁμοίω ἐπὶ τῶν 
7 » ΔΧ -- “Ἢ 2 ἐς 7 3 ἘΠ ΝἤΪΝ 

ἄκρων" οὐδὲ γὼρ νῦν ἐϑέλουσι καταβαίνειν εἰς τὸ ἴσον 
. ».υ. ἈΝ Σ ν᾿ Ὁ 572 

ἡμῶν. ὋὉ δὲ Χειρίσοφος εἶπε' Καὶ τί δεῖ σε ἰένωι, καὶ το 

κλέπσσητε, καὶ τοειρᾶσϑε λ. ϑεά ἰῃ͵ὀ σῶν ΕΠ ἃ τεξϊο κλὼψ, 4αο ποπιίπε 
νυΐεαία τσειρᾶσϑε εξ τπηοάὰπβ σοπ]αη- 
δτῖνα5 οὰπὶ ὅσως σορα]αῖα5 ρεγ καί, 

φυλάξασθαι μέντοι) [τὰ Ῥατι, Ετοη. 
ΡΙῸ φυλάσαεσθα, νυ]ραῖο δηία Ζευ- 
πϊατη. ΜΙ ἴῃ νεγοϊς καὶ ᾧ. μέντοι 
}υπέζατᾳ ἄστα εἴε νἀεὈαῖατ. 

τοῦ ὄρους} 80] ]Ἰοεῖ σὶ ναὶ μέρος. 86- 
αυξης πολλὰς ογϊτταηξ Ρατγ, Εἴοη. 

τό. τοὺς κρατίστους μέντοι] Ετ νεῖο 

ΟΡτΙπηαίβς ορίϊπηθ, ἢ «υϊάδπιὶ ορίϊ- 
Τηαΐββ ἀρυὰ νοβ [πῖ, 411 τηδριτγαι!- 
Ὅωυ5. ἕαπριαπίατ, Ηαῦεβ. ἱητεγρτγεῖα- 
ΤΙΟΠΘ ΠῚ ὁμοίων, αἰ ϑ'ραγίϑε ἀϊοεθδη- 
ἴιγ. 

τ. γυμνῆτες} ϑυ ας ἴῃ νου, Κλὼψ 
οὐτὴ Ρατι, εἰ Ετοη. ἤος ρῖὸ νυϊραῖο 
γψυμνήται ἀδῃῖ. Ριϑίῖδγεα ϑίθρῇδηιϑ 
κλοπέων τηλ]εῦας [οτὶρίατη, οοηῖτα 
αθεπὶ τομυϊὶ Ζευηα βεῃ νυ πὶ χλο- 

αἀϊσαπίαγ ὈΔΓΌΔΙΙ ἀρτηθη (ΟΥΘΘΟΟΓΆ ΠῚ 
ἴρε ργϑβάβ. οἷδπὶ ἰηίεουϊς,.. ϑδεά κλω- 
σῶν (στ απά πὶ εἢξ γεέϊε αὐπιοπιῖξ 
Ροτγίοηῃ σοπιραῖαίο ψνεῦῦο κλωπεύειν 
Ἰηΐγα νἱ. 1,1. Ροῆεα ἐσομένων Εἢ ἴῃ 
Ετἴοη. 

καὶ τούτων] Μυ]ραῖαπΊ (οτὶρίαταπι 
ἐνεδρεύσαντες τούτων" καὶ νἱτοἴατη ΕΠ Ἐ 
νι τε ρτ πλὰβ ϑίερἤδηα5, σα 6 πὶ ἴξοι- 
τὰ5 Ηυτοὶπίοπ νεγθᾷ (ταί ροπία ἀπο 
τεξχιαβ ΑἸ ΠΙΧΙΙ. 

νέμεσαι) απτῖπα σατὴ Εἴοη, γέμε- 
σαι. ϑεαυξηβ καὶ οτϊτς Εἴοη, 

18. μέντοι] Ετοη. δὲ ἀαῖ. Τεΐποερβ 
μένειν ει ἴἰπ Εαά, νει. εἰ Οπεϊῇ, αὐϊ 
ἀεεῆ [εαὰ6η8 ἐπί, 

19. καὶ λείπειν] Εχ ἰεδείοης Ἑάά. 
νεῖ. εἰ Θαε!ῇ. καταλείπειν Οδῇαὶ, εἴ- 
ἔξοϊς καὶ καταλείπει». 



520 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

Ε 3 3 7 νς 

λείπειν τὴν ὀπισϑοφυλωκίαν ; ἀλλ᾽ ἄλλους πέμψον, 
πις ͵7 3 γε: ͵7 

φοεῶν μή τίνες ἐϑελούσιοι ζαίνωνται. 
͵7 

Ἔκ τούτου ᾽Α ρί- 
Ἂι 3 « 3 

στώνυμος Μεϑυδοιεὺς ἔρχεται, ὁπλίτως ἔχων, καὶ ᾿Αρι- 

στέως Χῖος γυμνήτώς, καὶ Νικόμωχος Οἰταῖος γυμνῆ- 
Ὗ ν "ἢ ΄ ᾷ Α 3) ν 7 

τῶς᾽ κῶι σύνθημα εἡοιήσῶντο, οσὸτε εἐχοιὲν τῷ ὠκρῶ, 
ἣὃς τὸ “ -. 3 » 

21 τυρῶ καίειν πολλώ. Ταῦτα συνι)έμενοι ἡρίστων' ἐκ δὲ 

τοῦ ἀρίστου προήγαγεν ὃ Χειρίσοζος τὸ στράτευμα πᾶν 
ες ΤΕ 7 ὃς ἃν 7 ε ε 7 

ὡς δέκω στάδιοω, τῦρος τοὺς πολεμίους, ὁπὼς ὡς μώλιστω 

δοκοίη ταύτη προσάξειν. 
ἣ νΥΡΌ ΩΝ Ν νων ΡΝ ΄ 
Ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν, καὶ νὺξ ἐγένετο, οἱ μὲν τωχϑέν- 

γ΄ 7 ΄ῪἜ «νοῦ ς 3.- 57 ι 

τες ὥχοντο, καὶ κωτωλαμίβάνουσι, τὸ ὄρος" οἱ δ᾽ ἄλλοι 
3 »"» 2 7 

οὔὕτου ὠὡνεπ αυοντο. 
ς Ἃ ΄ ε ΕΒ ᾽ ᾽ 

Οἱ δὲ πολέμιοι, ὡς ἤσϑοντο ἐχόμενον 
ὃς ωὐδχ 2 7 Ν ἡ Ἕ ἃς Ὡ Ὅν δι ν: 

τὸ ὁρος, ἐγρηγόρεσαν, κωὶ ἔκοίον πυρῶ πολλὰ διὼ νυκτός. 
5 Ἂ, δ “2 Ε ΄ - Υ̓ ΄ Φ 

.Ω5 Ἐπεὶ δὲ ἡμέρῶ ἐγένετο, Χειρίσοφος μὲν Θυσάμενος γε 
ΤΥ Ἄ εἂν ε Ἂ ᾿Υ̓́ Ε ξ΄ ᾿ς Ὺ͵ἿψΡ. 

κατὼ τὴν ὁδόν" οἱ δὲ τὸ ὄρος κατωλαβόντες κατὼ τὼ 
᾽) ϑῷ κυ 

24 οὐζθῶ ἐπηέσῶν. 

20. ἔρχεται) ἱἹπέε!Π|ρ6 ἐθελούσιος. 
Οοιηρϑτα ἀργὰ σᾶρ. 1. [βέξ, )8. 

Οἰσαῖος) Ταπίίηα οαπὶ Είοη. ὁσαΐος, 
Ῥατγ, σα εἰ, σαπὶ Δ]ά. εἐ Βίερῃ. πο- 
Πιαῖὰ Ὠαῦεης (οτὶρίαγατη, αὖ (Ξια 
Μεϊϊεηῆασα ἀμπέϊαπη. Οεἴθγαιη δ 5 
γυμνῆτας ῥΡοίαϊ ρῖὸ νυϊραῖο γυμνή- 
σας. ΟΓ. δὰ οδρ. 1. [δξξ, 6. ἀπποίαίδ. 

21. Χειρίσσφος) Ψυϊραίαπι ᾿Αριστώ- 
νυμος εχ Οοὐά. Ρατι. Εἴοη. γτεσῖο Β. 
εἴ τηδῦρὶπθ ϑίερῃ, οσοτγεχιί Ζεαπεα. 
Πεΐποερβ ὡσεὶ δέκα ἀαί Είοπ. 

σροσάξειν] Οὐτπὶ Εαά. νοίς. ΟΕ]. 
προσέξειν (αἴ. 

22. ᾧ χοντο} Ῥατ, Ετοη, ἀπήρχοντο, 
Πεΐποερβ ἐπεὶ ἤσϑοντο Εἴοπ. 

23. Ἐπεὶ] Εἴοη. ἐσειδὴ Παδεῖ. 86- 
αυεπ5 ἐγρηγόρεσαν ΕΧ οογγεδιϊοπα Ῥοτ- 
[οπὶ ἀεάϊ ρῖὸ ναϊραίο ἐγρηγόρησαν. 
Ἐδέϊα ἐπὶ πὶ δἀπιοηεί νἱγ ἀοέξϊαβ 6 τ- 
ΡοΟΓα Χαπορῃοηζὶβ ἔογηηατη ν ΘΓ γρη- 
γορεῖν ποηάμστη ἔα! ἔξ αἱὰ τεσερίδπ,. 
Ῥγοῦάτηῃ ἰογπηᾶπὶ δῃηποίαϊ εχ Ατῖο- 
ῬὭδηϊβ Ρ]αῖο 244. [ἡ Ἐσο]εῆδΖ. 32. 
Ργοῦαξ [οτρίαταη ἐγρηγόρηγ υδὶ 
Βιύποκ ἐγρηγόρουν εχ ἰἰῦτο Βερῖο ἀ6- 

»“ ᾽ ΕΥ̓ Νν ἃ, Ἂς ὡν. «ἡ 

Τῶν δ᾽ αὖ πολεμίων τὸ μὲν πολὺ ἔμενεν 

ἀϊτ, ἀπίεα νεῖοὸ εγαΐ ἐγρηγορώς ϑ8εὰ 
ΤΟΙ ΓΔ ΠΘΒ Αἰΐϊθο παῦεηΐς ἐγρηγοφρεῖνν 
ἴῃ 4ο νϑγὰπὶ ἐγφήγόρειν νεὶ Ροτίοπὶ 
ἐγφηγόρη ατιϊσιτὰ ἰαῖεῖ, Γρτὶ Ἀδνεη- 
Πδι5 ἐγρηγορεῖν ἱπερία ροίαϊε Ἀοπηᾶ- 
5 Ἑάϊτοτ. [Ιπ Χεπορῃοητὶβ Ουπερ. 
ν. 1. εὐϊίαγ ὅταν μὲν ἐγρηγορῇ, ὉὈὶ 
(οὐἱϑεπάσπη οθηΐεο ἐγρηγόρῃ. Ἀά- 
νΕΓΌΙ τη ἐγρηγόρως ἴῃ Ταοίαπὶ Ηξεί- 
τηοττη0 ἴοπη. ἵν, Ρ. 2. ἀείεπάετα τη8- 
Ιαης ἱπερίς σοπηρᾶίαΐο ἴοσὸ ΑἸοῖ- 
ΡΏΓΟΙΙ5. 3. ἔρ. 38. 4ι8π|, αυοά τὲ5 
(αδάδι, (οτῖθετε : ἦν μὴ πάνυ τὶς ἐγῥη- 
γορὼς ἀτενὲς ἀεὶ καὶ γοργὸν ἀποβλέπη, 
Ιπῃ ΑἸοϊρῆτοηε δαΐθπι απΐσα νεγαγη 
εἢ : ῥωμαλέον, καὶ ἐγρηγορὸς βλέπίον- 
Τῶ- 

κατὰ τὼ ἄκρα} τὰ Τα πιῖπα, Βτο- 
ἀδοὶ Πθὲτ, σεὶῇ, Εἴοη. καὶ ἄκρα 8ῖ6- 
Ῥῆδη. Ζευπα νετῦα Πδοο ἐὰ πὶ ἐσηεσαν 
οοραΐϊανῖς ἀϊβίπραεπάο ροῖ κασαλα- 
βόντες, ηυοά νοτθαπὶ οὐπὶ ἢὶβ κατὰ 
τὰ ἄκρα Ἰαπρὶ νοϊαῖς Ὑ οΙΚο, ποῖ 
Ῥοῆιίο ροίξ ἄκρα. 

24. Τῶν δ᾽ αὖ] Εἴοῃ, αὖ οπηϊδί. 
Ῥεϊπάς αγιϊοσαϊαπη ἃπίς ἄκρα ἴῃ ἘΔά. 



ΤΙΒΕΒ Ιν. ΘΑΡΟΎΥΙ. 221 

ΥΡΌΜΡΗΝ ΕΠ ἈΠ εν Ἀν ὈΤΡῪ ἫΝ ΉΡΉΝΡ. ᾿ 
ἔπι τὴ ὑπερβολή τοῦ ὁρους, μέρος δ᾽ αὐτῶν ὡ πήντω τοῖς 

κατὼ τὰ ὥκρω. Πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶνωι τοὺς πολλοὺς, ἀλ- 

λήλοις συμμιγνύουσιν οἱ κατὼ τῷ ὥκρω, καὶ νικῶσιν οἱ 

Ἕλληνες καὶ διώκουσιν. Ἔν τούτω δὲ καὶ οἱ ἐκ τοῦ 25 

πεδίου οἱ μὲν πελτασταὶ τῶν Ἑλλήνων δρόμῳ ἔσεον πρὸς 

τοὺς παρατεταγμένους. Χειρίσοφος δὲ βάδην τῶαχν 

ἐφείπετο σὺν τοῖς ὁπλίταις. Οἱ δὲ πολέμιοι οἱ ἐν τῇ 20 

ὁδώ, ἐπειδὴ τὸ ἄνω ἑώρων ἡττώμενον, ζΦεύγουσι" καὶ ἀπέ- 

Θ΄ανον μὲν οἱ πολλοὶ αὐτῶν, γέῤῥα δὲ πάμπολλω ἐλήφϑη:" 

ἃ οἱ Ἕλληνες ταῖς μωχαίρωις κόπτοντες ἀχρεῖω ἐποίουν. 

Ὡς δ᾽ ἀνέβησαν, ϑύσαντες καὶ τρόπαιον στησάμενοι, 27 
͵ 3 Νἶ 7 ἃς 5 ΄ “ ἮΝ, 

κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ εἰς κώμας πολλῶν καὶ 

ὠγαϑῶν γεμούσας ἡλϑον. 

γεῖῖ, εἰ (εξ, οαλ ται εχ Ῥατ, δά- 
τηοηα Βτιοάθοὶ ρτγοεαηΐα ϑῖθρ δ ηῸ 
δαα!άϊι Ζειηα. 

ἀλλήλοις] Εἴοη, ποὺς πολλοὺς ἀλλή- 
λων ἀαῖ, ασυοά, πχυϊαίαπι ἴῃ ἀλλήλοις, 
Ργοῦαθας Ζεαηθ, ἢσ ἰηϊςεγργείδιμϑ : 
Ῥγιμίγματη τρριϑεγβε σοῤία πίγιμί)μο 
Ξ6Ή715 σοησεπί θη, ἀ1 (οἱδ, φμΐ ψεγμμα 
7ώεὄῥβα Ἱοπεδαρὶ (Οὐτϑοοὶ εὐ ὈΔΓΌΔΓ) γπ4- 
7115. ὙΠΠῈΥ (6 σομίογμηί, Θαδο ααϊάδγη 
ἰηϊεγργείατίο αυδπαυᾶτη [α]ὰ εῇ, 
ηαΐα Χεπορδοη ἀἰΐετιε αἷξ μέρος αὐτῶν 
ἀπήντα τοῖς κατὰ τὰ ἄκρω ς ἸηαἸΟΙΌΓη 
τατηθ ὙΠ ἴῃ νυ]ραῖα Ἰεξϊίοπα εἰ 
ἰηίετραηξεοηα Ἰαϊεη 5 ρτϑοθθγα ν]άε- 
ἴὰγ Εἴοπ. ϑὶ επίπι ἀλλήλοις συμμει- 
γνύουσιν Ἰεραβ, αἵἱ [οτὶρῖαπη ἐχῖαϊ εἴ- 
᾽ᾶτα ἴῃ ΝΜ εἰΠκίαμα, τὰτη ΠρηΙβοαθα πὶ 
εἃ νειῦᾶ (δοισι 71271 {1 εγς ΤΉΤΟΥ (6 σοξ- 
τιηΐ, ϑεηϊδητϊτα νεῖο ροίζα!ατα νἰάε- 
ἴατ, αἱ παγίς σοη εγαηπέ Οατη ὈΔΓΌΑτΓΙ5. 
Ὁμοῦ εἶναι Πτηρ] Ἰοἰτογ ἀϊοϊταγ οὐ ΠῸ 
ἀλλήλοις ἰηΐτα ν. ὅ, 32. ὁμοῦ γίγνε- 
σϑϑαι ἵν. 2,9 22. ν. 4.» 25. ϑεὰ εἴ Ιο- 
οἂϑ ἴῃ ΟΥτορ. νἱϊ. 1,9. ἐπειδὰν δ᾽ ἐκεῖ 
γένωμαι, ὅταν ἤδη ὁμοῦ προσίοντες ἀλ- 
λήλοις γιγνώμεϑα, παιῶνα ἐξάρξω. υὉϊ 
ἴἀτηθη ἀλλήλοις σορυϊδηάαμη ΟὐΠῚ 
προσιόντες Ῥατιϊοὶρίο. εἰπάδ οἱ κατὰ 
τὰ ἄκρω Ἀθη ἴἀπι Οτδθοὶ [0], Γε ἃ ὈδΓ- 
Ῥατὶ δτίατη σοταρτεπεηάμππίυτ : αυοά 
οβεηάϊε (εαυεηβ οο]οη καὶ νικῶσιν οἱ 
Ἕλληνε;, 0], ἢ οἱ κατὰ τὰ ἄκρα 

Οτϑοοὶ (011 εἤξπὶ ᾿πιε]]Πσεπάϊ, νεῦρα 
οἱ Ἕλληνες Δεῖ ἀδθθθδηί. Θυᾶτγε 
Τοτριατατη τσολλοὺς ῥτεθία]}, 40 νο- 
σα ΌΌΪΟ σορίδϑα αἰτθαὰθς απηϊναγίθα ῇς- 
πἰΠποαπίυτγ (ὐγθοσογατη οἵ ΔΥΌ ΔΙΟΓΆΠΊ. 

25. βάδην ταχὺ] Οτγαάμ ῥίοηο, Ἰῃϊετο 
ΡΓείαταΓ Ἰηπάθχ Ζευαπίαηθβ. Ορρο- 
Ὠἰζατ ΠΕΙΊΡΕ δρόμῳ ἔϑεον ρτορσδάςητί : 
εἴ εἴ ἴῃ ξδάα δχίδτη σα] εσϊ85. 

26. οἱ ἐν τῇ ὁδῷ) Τᾳῃτ. οσατὴ ΟΕ]. 
οἱ οτηϊτεῖ ; ρῥῖὸ ἐν ἴῃ Εἴοη. εἰ ἐπί. 
Ὠεῖπάε ἐπεὶ ἀδηὶ Εαά, νεῖ, οὰπὶ 
Ουεῖῇ, Ῥοῆδα ἡλωμένον τηᾶῖρο γ1}- 
Ἰο Γ, 

27. τσολλῶν καὶ ἀγαϑῶν)] Ἐχ Ῥατ. 
καὶ τηίεγαϊ, ἰοἴδση πε ἴῃ ἔογτι αἷα Πᾶς 
δρυὰ Ατσοβ (στ ρίογεβ. )δῖπάε Ἰάθτη 
ΠΠΌῈΓ οὐπὶ Εἴοη. ἀεάϊτ καὶ εἰς “κώμας 
πολλῶν ἀγαθῶν γεμούσας ἦλϑον, δὶ 
νΌ]ρὸ εἰ καὶ κώμας οτηϊηο νερὸ ἦλ- 
ον. 8ϑεὰ ἀεξεῆξ δ᾽ χαρά νουθαπὶ δά 
ΔὈΪοΙ νοι ἀδπη τηξι τόσα πὶ σοποϊΠηΪ- 
ἰαῖετιλ οἵ [εηςεητίδτη, Παῖτα {εηῇ : 
ΘΔ ΠΔ ΠΕΠΊΘΓΩΒ ἤτ εἰεσδηςοῦ δα ϊῖο 
ἦλθον. Θυοάῃ Οοαϊσαπι Γοτὶ ρτατγαπι 
εἰς κώμως Ρτορίετι ἀπιεσεάεῃς εἰς πὸ 
τυεδίον ΠΟΠΙΕΓΉΓετῖβ9 ροΐθτὶβ 'π ἤηε 
Πιηρ] οἰκεῖ εὗρον αάάετε. ὙΥ εἶκε ροῖῖ 
κώμως Ῥοίαϊς ἱποϊίατη, Ὠοάοτγαβ χἰν. 
29. ἐπιϑεμένων δ᾽ αὐσοῖς τῶν ἐγχωρίων, 
σούπους μὲν ἐν τῇ μάχη νικήσαντες, πολ- 
λοὺς ἀνεῖλον, αὐτοὶ δὲ καταλαβόντες τὰς 
τῶν ἐγχωρίων κτήσεις γεμούσας ἀγωϑῶν, 



22} ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ, 

δ κα», 1} 
3 9 Ν 

ἘΚ δὲ τούτων ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους, στωϑ' μοὺς 
ᾧ " 7 ΕΝ ν᾿ πον 

τέντε, ἐλ πὰν λνὰ τὺ ὑρ φρῖ καὶ τῷ ἐπιτήδεια επέ- 

λισε" χρεία γὰρ ς ὥκουν ἰσχυρὰ οἱ Τάοχοι, ἐν οἷς καὶ τὼ 

2 ἐπιτήδεια πάντω εἶχον ἀνακεκομισμένοι. Ἐπεὶ δὲ ἀφί- 

κοντοὸ εἰς χωρίον, ὃ πόλιν μὲν οὐκ εἶχεν, οὐδ᾽ οἰκίως, 
᾽ 4. "55. 7 “7 ἐπ “ 

συνεληλυϑότες δὲ, ἦσαν αὐτόσε καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες 

καὶ κτήνη πολλὼ, Χειρίσοφος μὲν τυρὸς τοῦτο τπροσέβαλ- 
"5ὯΝ « 3 Δ ἃ » 7 95) "7 

λεν εὐθὺς ἥκων" ἐπεὶ δὲ ἡ τρωτή τάξις εκώμνεν, ὡλλή 

τροσήει, καὶ αὖϑις ἄλλη" οὐ γὰρ ἤν ἀφ ρόοις περιστή- 
2 ἿΝ Ν Υ ͵7ὕ 

ϑγῶι, ὡλλῶ ποταμὸς ἥν κύκλω. Ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἡλϑε 
ἣᾺς "“" 3 7 “ ς Ὥ 

συν τοις ὀπισϑοφύλαξι καὶ πελτασταῖς καὶ ὁπλίταις, 

ἐνταῦνω δὴ λέγει Χειρίσοφος" Ἑἰς καλὸν ἥκεις᾽ τὸ γὰρ 
τὰ « »-»" τὰ δ 3 ΄- Ξ᾽ ͵ 

χώριον αἱρετέον" Τη γὰρ στρῶτίιον ουκ ἔστι τῶ ἐπιτήδειοω, 

εἰ μὴ ληψόμεθα τὸ χωρίον. 
-“» Ν - 9 7 »“ ἈΝ 

Ἐνταῦθα δὴ Χοινή εἰβουλεύοντο᾽ καὶ τοῦ ᾿Ξενοῷωντος 

ἐνδιέσριψαν ἐ ἐν αὐταῖς ἡμέρας πενσεκαΐί- 

δεκα. ἀναζεύξαντες δ᾽ ἐκείϑεν, διῆλϑον 
τὴν Χαλκιδέων καλουμένων χώραν ἐν 

ἡμέραις ἑπτχά. 

1. σριάκοντα )}͵ Ηϊς εἷξ πυπΊλεγιβ ἴῃ 
ΑἸΙά. εἰ Οοάϊος Ρατ. χαεπλ δαίζοιϊνι 
οατὴ ϑίερῃαπο Ζευηε : οοηΐτα πεν- 
τήκοντα εἷϊ ἴῃ Ταπεπα, Οπεϊῇ. εἰ Ε- 
ἴοθ. [τὰ ἀϊεῦυβ ΠηρῸ]}15 ἀδσθίη ρᾶτᾶ- 
ἴδῃ ριϑε {τὶ ασ πῖαΓ. 

σ΄άντα ) Οταϊῖς Πεγ Εϊοη. εἰ ἀδεῇ 
1η Ππλ]]Π πιο ἸΙοσο {εξϊ, 17. 

2. μὲν πρὸς} Εἴοη. μὲν οὖν πρὸς ἀαῖ. 
Ὀεϊηάε Οὐε]!. ἐπειδὴ δὲ ἡ. Ροῆεα 
ἀπέκαμνεν Ρατ. Ετοη. τηᾶγρο 8ίερἢ. 
εηΐααε προσῇ πὶ. (πε! !. προσῆκε 
Ειοη. 

ἀλλὰ ποταμὸς] [τὰ Ἰἰῦεγ Ρατ, Ψ]- 
ξαϊυτη ἀπόταμος ἴῃ ἀπότομον, Δα χω- 
ρίον τείετεπάσγη, δαξίοτα Τιειαποΐαν!ο 
εἴ ρτιϑειηίς εϊἥο οὐτῇ Ηαϊοῃίη- 
ἴοπο τοιίδταης Ζεαμα εἰ Ἴνειϊκεα. 
Τεπιεῖα εἰ [α]ο  Εχ (εξτίοης 4. ἃρ- 
Ῥᾶτοϊ πάροδον μίαν [ας ; ὅταν δὲ τις 

ταύτῃ πειράσαι παριέναι, κυλινδοῦσι λί- 

ϑους ὑπὲρ ταύτης τῆς ὑπερεχούσης τοέ- 
σρας. Δάϊίατα ὑἀπυπὶ εἰ δηρυῆυτα 
οἰηρεῦαί ροίτᾷ ᾿τητα] ΠΘ 8 ΡΕΓ ρα πὶ 
ΡΙεΙὮσι ἀπῖὰ8 οὐπὶ ἀϊπμάϊο, σοπῇ- 
τὰπὶ ΡΙηΪδ ΡΕΙΓ ἱπίεγνα!ία ροῆιίβ : 
ηαυοά σὰπὰ ταηπεγαηῖ Οτϑοοὶ, τηοη- 
τ|5 σἀσαπηθη δάοτι! οαρίαηῖ. Θυοά 
ἔδοθια ποη ροιυϊῆἔξηις, ἢ ρΡεῖγα ὑπάϊ- 
486 ρίδϑθσερβ Ἰἰοουπὴ ταϊαῖα ἔα!ῆξί, 
Πεϊπάς πάροδος ποη εξ Πτηρ]ϊοϊτεῖ 
ΔαΙτα5, δε να, αϑὲ ἰῃίεσ Ρείϊγαπῃ εἴ 
αἰατη Ἰοσαπ), ηυθπὶ Παπνίατη ἔα ῆς 
αἷι Χεπορῆοη οἰγοαπγχάδταπι τηοητξὶ, 
ἀυσεῦας δὰ τηοηΐετη. Θυοάῇ νεέτγο 
ΤΟ] εἴ Ραίτοα ρᾶιοὶ νἱτὶ ἱπῆξε- 
Ὀδηῖ, αυδπαυᾶτη 8185 ρτεγαρῖδο, 
4υϊά ᾿πηρεάϊεῦθαὶ στβθοοβ δ] πάθ τε - 
ἴαῖς δάϊίοεηία ται ἴῃ -τηοπίθπη, ἢ 608 
νἱ ΡαυΟἱ ἴῃ ἔγοηΐθ δρρᾶγθηΐεβ ἴειγε- 
Ῥαηῖ ὃ 

3. Ἐπεὶ) Εἴοη. ἐσειδὴ ἀαὶ εἰ νεῖθᾶ 
καὶ πελτασταῖς οτηϊτἶς, Ὠεΐηάε ἥκετε 
εἴ ἴῃ Ῥαπ, εἴ Εἴοῃ. 
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3 »" 3 ᾽ “Ὁ ᾿" [ 

ἐθωτωντος, τί τὸ κωλύον εἴη εἰσελϑεῖν, εἶπεν ὁ Χειρίσοφος" 
ε ᾽ ἑ ς “ [72 ὡ 

᾿Αλλὼ μία αὕτη ἐστὶ τπώροδος, ἣν ὁρῶς" ὅτων δέ τις 
»" [ΧΩ] Υ ς λ 

ταύτη πειρωτῶι παριέναι, κυλινδοῦσι λίϑους ὑπερ ταύτης 
ὅῳ ᾿ 7 ἕΖ δι ᾿ ὃς Ζ « 

τῆς ὑπερεχούσης τυέτρως᾽ ὃς δι ἂν κωταληφϑ εἴη, οὕτω 

διατίϑετωι. ἽἌμα δι, ἔδειξεν αὐτῷ συντετριμμένους ἀν- 
4 Ἃ Ἕ 

ϑρώπους καὶ σκέλη καὶ πλευράς. Ην δὲ τοὺς λίϑους 5 

ἀνωλώσωσιν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ἄλλο τι ἢ οὐδὲν κωλύει 

παριέναι ; οὐ γὰρ δὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου ὁρῶμεν, εἰ μὴ ὀλί- 

γους τούτους ἀνθρώπους" καὶ τούτων δύο ἢ τρεῖς ὧπλι- 
Ἢ Ν. Ν γ ς Ν δ ΕΣ ΔΆ Ν 7 

σμένους. 17ὸ δὲ χωρίον, ως καὶ σὺ ορῶς, σχεδὸν τρίω 
«ς μὰ Ὶ ε -“΄ τι »“ γ 

ἡμίπλεϑρά ἐστιν, ἃ δεῖ βαλλομένους πιαρελϑέν. Τού- 
ε ΄ ἃς, 7] 

του δὲ ὅσον λέϑρον δωσὺ τίτυσι διωλειπούσαις μεγώ- 
5 Ε ἊΣ ς Υ: "7, " Ὦ 7 ᾿ς δ» 

λωις, ἀνθ᾽ ὧν ἑστηκότες ἄνδρες τί ἂν τάσχοιεν ἡ ὑπὸ 

τῶν φερομένων λίϑων ἢ ὑπὸ τῶν κυλινδουμένων ; τὸ λοι- 
Ν Ὁ 4 ς ς : “μι ε 

πὸν οὖν ἤδὴ γίγνετωι ὡς ἡμίπλεϑρον, ὃ δὲϊ!, ὅτων λωφή- 

σωσιν οἱ λίϑοι, παρωδρωμεῖν. ᾿Αλλ᾽ εὐθέως, ἔζη ὁ 7 
3 9 3 ἊΝ 

Χειρίσοφος, ἐπειδὼν ἀρξώμεϑω εἰς τὸ δασὺ παριέναι, 

φέρονται οἱ λίθοι πολλοί. 
» Ἂν 2 ων» 

ϑᾶττον γὼρ ἀνωλώσουσι τοὺς λίϑους. ᾿Αλλὼ τορευώ-- 

4. Ν᾿ 53) ἐλὰ τ ,Ψ, 

Αὐτὸ ὧν, εῷη, τὸ δέον εἰη᾽ 

μέζω, ἔνϑεν ἡμῖν μικρόν τι παρωδρωμεὶν ἔστωι, ἤν δυνώ- 

μεϑαω" καὶ ἀπελϑ εἰν ῥοώδιον, ἣν βουλώμεθα. 

4. ἀλλὰ μία] Ῥατί. Εἴοη. ἀλλὰ 
οπλταηῖ, Ἰεϊηάςβ ἐσειρᾶσο τηδ]ε εἰ 
'π Ἑάά. νεῖζ. ϑίερῃ. Οσαεϊξ, γεγατη ἴῃ 
ΠΤ οπο]. ΠὈτὶ5 Ῥατ, Ετοη. 

ἔδειξεν αὐπσῷ] Ρατὶί. εἰ τηᾶῦρο ϑίερῃ. 
ΟΥΑΙ ΠῸ αὐτῷ Παθει ἔδειξε, 

5. ποὺς λίϑους)] Ἐίοη. καὶ λίϑους 
ἄδι. Ὠεϊπάς (αῆλδ]. ἄλλο μὲν οὐδὲν 
κωλύει ἀεάϊτ εχ οοπ͵εδζατα ἰπα1}}}. 
“οὐδὲ εἰ ἴπ Εἴοη. 

6. ἃ δεῖ---οσαρελϑεῖν] Ρατι. ὃ δεῖ, ἀ6- 
ἴηάς Ιἄδετη οὰπὶ Εἴοπ, εἴ τηδγρὶπε 
ϑιερῇ, διελθεῖν. 

δασὺ πίσυσι] ϑυϊάαβ ἴα νος. σπήτυς 
Ὧδθεϊ ἐχ ἢ. 1. χωρίον πίτυσι διαλεισού- 
΄σαις μεγάλαις, ἀνθ᾽ ὧν ἑστηκότες ἄνδρες 

τί ἄν πάϑειν ; υπάς γυϊραΐαπι ἀν 

ὧν ἀείεηάϊτατ, ααοά πη ἐφ᾽ ὧν ϑίερῃα- 
Πὰ5, ἰῃ ὑφ᾽ ὧν Ηυϊοπίπίοπυς πχαίατὶ 
νοϊαϊς. είεπαϊς εχεπηρὶο Ηοτχπεγὶοὶ 
Τρώων ἀνθ᾽ ἑκασὸν Τουρ Ετηεπάδε, Ρ. 
6. 

7. παριένα] Ῥατ, Ετοπ. προσιέναι 
ἄδηι. 
αὐτὸ --- εἴη] Προς ἐῤῥμρη ποδὶς ῥγοάενγτί, 

᾿ητεγρτείδταγ Ζευηδ. 
ϑάστον γὰρ] ϑεαυξυδίαγ νυΐροὸ 

ἀληθῶς, φαοά οττταὴΐς Ραγιῖ. Ἑτοη. 
εἴ 14π| ΟἸἰπὶ ἀεϊετὶ αὔξεται Ματγεΐας, 
οοηίΐτγα ἰῃ ἄλλως τασίαν!ς ὟΝ εἰΚε. 

μικρόν “ἡ γαυϊραίατῃ μικρὸν ὕσσερόν 

τι οχ Ρατιί. Ετοη, εἴ τηᾶγρῖπα ϑίερῃ, 
σοτγαχὶ. Μαυτείαβ εἴίαπι σ ἀσ]εσὶ νο- 
ἴαϊτ. ΥοΚα ἴῃ ὕστερον ἰαῖογα. Γαρὶ- 
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Ἔντευθεν ἐπορεύοντο Χειρίσοζος καὶ Ξενοφῶν καὶ 

Καλλίμαχος Παῤῥώσιος, λοχαγός᾽ (τούτου γὼρ ἥγεμο- 
τὰ »"» 3 7 ΝΣ. νὰ)... αὶ 

νίων ἥν τῶν ὀπισϑοφυλώκων λοχώγων ἐκείνη τή ἡμέρω) 
ς 4 " Ε] ἑολμϑψῇ-. “ 

οἱ δὲ ἄλλοι λοχωγοὶ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ. 
Ὕς ΄“- 

Μέετῶ τοῦτο 

οὖν ὠπῆλθον ὑπὸ τὼ δένδρα ἄνθρωποι, εἰς τοὺς εἰβδομή-- 
3 τ 7 3 Ἂ 5. ἘΨ ν ζ 

κοντῶ, οὐκ ὠϑρόοι, ἀλλὼ κωϑ᾽ ἕνω, ἑκάστος Φυλαττό- 

ομενος ὡς ἐδύνατο. ᾿Αγασίας δὲ ὁ Στυμφάλιος καὶ 
᾿Αριστώνυμος Μεϑυδριεὺς, καὶ οὗτοι τῶν ὁπισϑοφυλάκων 

λοχωγοὶ ὄντες, καὶ ἄλλοι δὲ, ἐφίστωσων ἔξω τῶν δέν-- 

δρων" οὐ γὰρ ἥν ἀσῷωλες ἐν τόϊς δένδροις ἑστάνωι: πλεῖον, 

το τὸν ἐνῶ λόχον. Ἔνθα δὴ καὶ Καλλίμαχος μηχανά- 
νη ἣν δ Ν “» Ψ' ς, ,.5᾽ Ὁ» ΩΝ 7 

τῶί τι τπροέτρεχεν ἀπὸ τοῦ δένδρου, ὑφ᾽ ὦ ἡν αὐτὸς, δύο 
ΩΝ 7 ᾿ 3 Ν Ν ς ΄ Ζ, 3 ϊζ 

ἡ τρία βήματα" επεὶ δὲ οἱ λίθοι φέροιντο, ἀνεχάζετο 

εὐπετῶς" ἐφ᾽ ἑκάστης δὲ τροδοομῆς αλέον ἢ δέκω ὥμω- 
ἐυτὰ 3 ς δ᾽. ς δου 

τι ξας πετρῶν ἀνηλίσκοντο. Ὁ δὲ ᾿Αγασίας, ὡς ὁρῶ τὸν 
7 ἐν ΝΣ 7ι δ ΣΝ ΄ δε κ᾿ ͵ Ἢ 

Καλλίμωχον, ὦ ἐποίει, κουὶ τὸ στρώτευμον τῦων «Σεώμνενον, 
) ΝῊ ΝΕ »" 7 ὦ ΗΝ, 7 " Ν 

δείσας, μῆ οὐ πρῶτος πωροδρώμοι εἰς Τὸ χώριον, οὔτε Τὸν 

3 7] 4 ΄ 4 διωζ 

Αριστώνυμον τολησίον ὄντω πωρωκωλέσας, οὔτε Ἐὐρύλο- 
Ν᾽, “ ς “4 ΠΝ ΨΣ » Δ΄ “-“ 

χον τὸν Λουσίεω, ἑταίρους οντῶς, οὐτ ὠὡλλον οὐδένω, χώρει 

1 αὐτὸς, καὶ πωρέρχετωι πάντας. ὋὉ δὲ Καλλίμαχος, 

σαῖαγ νοσα ]απι, αμοὰ σῷ ῥῴδιον τα- 
Γροπάξδι. 

ἄν βουλώμεϑα)] 1ἴὰ ΑἸάϊπα, ϑιερῇ. 
οὐπὶ ᾿ἰὈτο αι, ἁλώμεϑα Ταηπιϊηᾷ, 
Οσυεὶῖ,. Εἴοη. [ιαίοατιη βαλλώμεϑα 
Ἰεσ δ νι άετὶ, δἀπιοπαὶ ϑίερδηυβ. 

8. εἰς σοὺς ἑβδομήκοντα) Ἐΐοη. ὡς 

τοὺς ἑβὸ, (εὰ Ῥατιί, εἴ τηᾶγρο ϑίερῃ. ὡς 
ἑβὸδ, 

9. ἐφίστασαν)] Ῥατῖί, εἴ Είοη. ὑφί- 
σζασῶν. , 

το. Ἔνϑα δὴ] Ουπὶ ΑἸάϊηα ϑιερῃα- 
Ὡυ5 Ἔνθα δὴ καὶ ἀεάϊτ, ηοῆτατπῃ Π8- 
δεῖ 7 .ηϊ. εὐ Οπεϊξ, 

μηχανᾶταί “σι προέπρεχεν)] Ηδπο 
ϑίερῃαπὶ {οτρίστγατῃ (οτεᾶθο εχ 1ἴΌτο 
Ῥατ, ἀπξιδηη) τεοερὶ οὐπὶ Ὁ εἰκὶο 
ἴπ Ἰοσυπιὶ νυϊραῖθε μηχανώται προτρέ- 
χεῖν. [τ |Π|πΔ ταπχδα ἀϊγετίατα γετθὶ 

τεπηρὰϑ εἴ αἰνπάεσίοη ἀρ] ]σεδαϊ Ζειυ- 
Ὠϊο. γεγατῃ αἰνεγῆϊας το πηρογαπι [ὰ- 
Ῥετείξ ἴῃ αἴταααξ ἰοτρίατα. (είογα πηι 
ἀντισσασιάξοντας Ὦο5 ἴτε5 Ατοδάαβ Πᾶ- 
Ὀε5 εἰἰα πὶ (ρτὰ ἵν. 1, 27. εἴ ἰηΐτγα Υ, 
να 

δύο ἢ τρία  Ταπτῖπα καὶ δύο καὶ τρία, 
ΑἸ]ά. Ουεϊ]ξ, δύο καὶ πρία. Ἰεϊπσερϑ5 
ἐπειδὴ δὲ ἀαὶ Ετοη. 

11. ἃ ἐποίει] Ἐτοη. οἷα ἐσ’οίει. Ἡ)εῖΠ- 
ἂς ϑεώρενοι Εα44, νεῖτ, Θαεἰ. 

χωρίον, οὔτε] Ζειαπε ἴῃ οὐδὲ πγαΐατ- 
ἴεπὶ πηοπεῖ, νεῦρα χωρεῖ αὐτὸς οὕτα 
Γεαυεητῖθυς καὶ παρέρχεται πάντας 
σορυϊαγὶ ῬΕΙ͂ σε ἴῃ οὔτε ἱποϊαΐαπι : 
ἴδτάξπ Τα υἘΠ5 ρΈΠιϊππὶ οὐδὲ πγυῖανὶ 
ἴῃ οὔτε Ρτορῖοσ υἵατῃ Χεπορῃοη- 
ἰειτη. ; 
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- 7, Ἑ 7 » ΄, ΠΎ Ρ. ΡῈ ὡς ἑώρω αὐτὸν παριόντα, ἐπιλαμίανεται αὐτου τῆς 

"» ΕῚ Ἀ ͵7Ζ 7 ᾿ ς ΕῚ 7] 

ἴτυος" ἐν δὲ τούτω παρέσει ἁὐτοὺς Δριστωνυμος Μεϑυ- 
δ Ν Ν Ν “» “..... ὑδοςς 7 Ν 
ρίευς, κωὶ μέτον τουτον Ἐυρυλοχος Λουσιεύς᾽ τῦᾶντες Ὑῶῤρ 
“ 5 “» 5 “Ὰ ,; εἶ ᾽ 7 

οὗτοι ὠντεποιοῦντο ἀρετῆς, καὶ διηγωνίζοντο προς ὠλλή- 
“ἢ ᾿᾿, Ὁ « Ν Ὺ 

λους καὶ οὕτως ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. Ὡς γὼρ 
[7 » Ε ΄ ) 3) “ἤ 27 ϑὶ νὰ 

ὥποξ εἰσέδρωμον, οὐδεὶς ἔτι πετρος ἄνωϑεν ἠνέχθη. 
3 »" Ν Ἀν, τῆξα ΄ ς Ν » ε 

Ενταῦϑω δὴ δεινὸν ἦν ϑέωμω. αἱ γὼρ γυναῖκες, βίπτου- 
χς 7 “ « νἝ. Ἁ “ς’ 

σαι τὼ ποωιδίω, εἴτω καὶ ἑαυτὼς ἐπικωτερριπτουν" καὶ 
ς. 52) ε 7ὔ ἼΞ ᾿ ἼΣν ἢ « 7 

οἱ ἄνδρες ὡσωύτως. Ἔνθα δὴ καὶ Αἰνέως ὃ Στυμῷφα- 
δι 3 Π ΄ « «7 « Ν 

λιίος λοχωγὸς, ἰδὼν τινῳ ϑέοντω ὡς ῥίψψοντα εωυτον, στο- 
ΝᾺ 5} ᾿ 9 , «ς νι Γ. 

λὴν εἐχόντὼ κωλῆν, ἐπιλωμίανετωι ῶς φὠυτον κωλυσων. 
ε Ἴ ν φῦ ᾿ » κ΄ τὸ 7Ζ 7) δι “΄ 

Ο δὲ αὐτὸν ἐπισπῶται, καὶ ὠμῴοτεροι ὠχοντο κωτὼ τῶν 14 

τσετρῶν φερόμενοι, καὶ ὠπέϑ νον. ἜἘντεῦϑεν ὄνεγρωποι 

μὲν ὀλίγοι πάνυ ἐλήφϑησαν, (βόες δὲ καὶ ὄνοι καὶ πρό- 

βατα πολλώ. 

Ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Χαλύβων στωϑι μοὺς ἑπτὰ, 

παρασαγγως πεντήκοντω. 

12. ἑώρα ----σ΄αρέϑε!] δ᾽ άα5 ἴπ τως 
εχ Ὦ, 1. Ἰἰαυσάαϊς ὁρῷ---σαρωϑεῖ, ΔΤ 
(στ ρτατασι ρτοθο σὰπὶ Ροτίομο. ΚΕἸὶ 
ςὨΪΠΊ ᾿τἃ ΠᾶΥΓΔΙΙΟ νιν] Ἰο τ. 

ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς ᾿τηϊταῖαγ Αὐτῖα- 
Πὰς ᾿ϊ. 27, 9. καὶ ἔρις πολλὴ ἦν τῶν 
Μακεδόνων, ὅσοι τι ἀρετῆς μετεποιοῦντο, 

ἔστις πρῶτος αἱρήσει σὸ σεῖχος. 

καὶ οὕπως---τοὶροῦσι] Εάά. νεῖ. (Ταο]ῇ, 

καὶ οὗποι---αἵφουσι. [εἃ οὕτως εἰξ εἰ ΠῚ 
ἴῃ πτᾶγρῖπα Ποῖ, 2. 

εἰσέδρα ριον) Μ᾽ αἰραῖαπι εἷς ἐπέδραμεν 
εχ Ρατγιί. τοι. 1], 2. εἴ τηδγρίηα 
ϑίερῃ. σογγοχὶ, ΟΌἱ τἄπηθ εἰ οὐδεὶς 
πέτρος οἴαϊῆο ἔπ. Νοὴ εἢ ἠδ 86- 

δτείϊοης (ἐπιδρομῇ) ἴεγγηο, [εἀ ἀς ἰη- 
ἰγοῖτα ἴθ ἰοσὰπα ορραβπαίατη. ἅπαξ 
εἢ ἢ. 1. οὐχηϊηο, ἃς ἴῃ Ατιπορῆ. Α- 
οἤάτγη. νοτίω 307. πῶς δέ γ᾽ ἄν καλῶς 
λέγοις ἂν, εἴπερ ἐσπείσω γ᾽ ἅπαξ οἷσιν 
οὔσε βωμὸς, οὔτε πίστις οὔ» ὅρκος μένει. 
ΟΥ, γείραμπιην νεῖ. 1129. 68 ἴῃ 
Αντὰπὶ νειὰ 343. κλαυσὰ γὰρ, ἤν 
ἅπαξ γε τὼ ᾿φϑαλρμιὼ ᾿κκοπῆςς Ἰῖσος ἴη- 
Τεγρτο τὶ φίαρ ῥγιηα, τὰ ἴῃ (- 

Οὗὑτο, ἥσων, ὧν δήλθϑον, 

ΘΟΠΟΠ. Χ. 1. ἅ μον ἅπαξ ἀκούσασα 
ταχὺ ἐπείϑετο, μόϊ Μαΐῖνι, ῥοβεαχιαηε 

ἐαρη ἀαἰμιολμεγ 475, οὐ εγιεθαΐων. 
13. Αἰνέας) Ὠὶϊνετία5. Δ0 εο, 4αξπι 

Λτοδάστῃ ἱπηρεγβίογθιῃ ἴῃ Ραρῃᾶ δά 
Μδαητπεᾶπὶ πουηΐηδης [Πεἰ] εἰς ν]]. 
3.1. 6ἦ δἃὉ διιόΐοτε Ροϊογσειϊ σοτα τη, 
αυἱὶ ἠᾶΙγαῖ πιυΐῖα ΔΠὴῸ ἤοσ ροΐε- 
Γοτὰ, 

14. ὀλίγοι σ'άνυ] Ἐκ ΡατίΓ, πάνυ ὀλί- 
γοι ἀεάϊς Ζευπε ; ἀείποερα. Ρατ, Ε- 
ἴοη. οἵ τηΔΓρῸ ϑιερῇ, ὄνο, πολλοὶ καὶ 
πρόβατα ἀδῃῖϊ. 

15. Χαλύβων)] ΤἈς δἰ5, ἀϊνετῆς ἃ 
Ομαϊγ υἱθὰβ. οὐϑθ πιαγίτἰπλθὸ ΡοΟητὶ ν]- 
οΟἸηϊοτθ 5, αἰ ρατας Μαπηδες Οεορτ, 
ν. Ρ. ἴϊ. Ρ. 407. Ι͂εἐ4ᾳ. ΟΥ̓. Ἰηΐγα δά. ν, 
ΤῊΝ 

στωασ μοὺς ἑπτὰ) Ἡϊοάοταβ χὶν. 29. 
διῆλθον τὴν Χαλκιδέων καλουμένων χώ- 
ρῶν ἐν ἡμέραις ἑππώ. ῬῖΙο πεντήκοντα 
Οοὐάεχ Ρατγ, Α. ἀαῖ τετταρώκοντα, 
αυθ πὶ ὨΌΠΊΘΓΩΠΙ Ρτροίετε. [ἈτΟ ΘΓ. 
Ζευηῖϊο Οτεθοὶ ριίορῖθν ράθᾺ}} εἰ ἔγα- 
τε ητ Ρεημτίαπα [οἰ ηαῆς νΙἀφητοΓ. 

ᾳ 
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3 7 Ὑ 2 »ὋἪ΄ ὕὔ ἢ Α ἔ 

φλκιμώτωτοι, Κκοὶ εἰς χειρῶς ἡεσῶν" εἶχίον δὲ ϑώρωκας 
-»“ “ --  ΄ν' πλυνοδ, ΝΝ “ ὔ ] 

λινους βέχρ! του ἤτρου, οντι δὲ τῶν πτερυγῶν 'σσωρτω 
Ἂς ΕἸ ωῳζ; 

1Ἰθσυκνὼ ἐστρωμ μενῶ. Εἶχον δὲ καὶ κνημῖδας καὶ κρώνή, 
Ἂ Ἂ Ἂ ͵] [ .« Ἄ Ν 

καὶ παωρὼ τὴν ζώνην μωχαίριον, ὅσον ξυήλην Λωκωνικῆν, 
΄͵ ον “- »-μ" 7 Αι, 5» , ὃς 

ω ἐσῴωττον, ὡν κρατεῖν δύναιντο" καὶ οὐστοτεμγοντες ὧν 
Ἂς Ἂς 9 ᾿ Ζ ε 3 Γ᾿, 

τὰς κεφωλὰς, ἔχοντες ἐπορεύοντο" καὶ δον, καὶ ἐχό- 
δ ἐν ς -" “7 ἌΡΗΝ τ ἐν με 

θευον, ὁπότε οἱ στολεμίοι ὄψεσθαι οὐὑτους ἐμελλον᾽ εἰχίον 
Χ Ἂς 7 ς Ζ΄ » ᾿ 9 

δὲ καὶ δόρυ ὡς πεντεκωίΐίδεκω σήχων, μίαν λογχῆν ἐχον. 
“" Ψ ὡἐἑἤ ἀν ΝΥ ἼΩΝ 3 Ν ῴ ς 

17 Οὐτοι ἐνέμνενον εν τοῖς πολίσμασιν'" ἐπεὶ δὲ παρέλϑοιεν οἱ 
"σαν «7 δὰ ἣν ἧς 7 Αι 7 δὲ ΕἸ “Ὁ 5. 

ἥνες, εἰποντο ὠεὶ μιωχόμνενοι" ὠκοὺν δὲ εν τοῖς ὄχυ- 
΄-“ Ἂν " » 7 9 ΜΆ ἐχ 

βοίς" καὶ τὼ ἐπιτήδειον εν τούτοις ὠὡνωκεκομίσμενοι ἡσωῶν" 
“ Χ 7 4 ὧν ἯῪἢἈ « 3 ΄ς 

ὥστε μηδὲν λωμβανειν αὐτόθεν τοὺς Ελληνώς, Φλλώῶ 
δ ͵ -“ Ἴ Εν ον. 2 3 

Θιετρωζησαν τοις κτήνεσιν, ὦ ες τῶν Ἰαόχων ἐλωβον. 
ἂ, « « 5 7 3 χὰ ὦ 18 Ἔκ τούτου οἱ “Ἑλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν ᾿Αρπώσον ποτώ- 

Ν 5 7 Χ 
μῥμῶν, εὑρος τέττώρων πλέϑρων. Ἔντεῦθεν ἐπορεύϑησων 
δ Ἂς - "»" ἃς ἊΨ. , ΕΣ 

ἱὼ Σκυϑινῶν στωϑ μοὺς τέττωρως, παρασάγγας εἴκοσι, 
Ρ. “ 2 “ » « ΄ »-Ὃ᾿Ἔ. 

διὼ πεδίου εἰς κώμως᾽ ἐν αἷς ἔμειναν ἡμέρως τρεῖς, καὶ 
9 Ἴ 
ἐπ εσιτισοωντο. 

“τερύγων} Ιῃ Ἰοσυτη νυΐραιϊὶ σσε- 
φυγίων ακ ϑυϊάα πη νοσ. ξνήλη εἴ ΠἸ γ]5 
Ῥατ. εἰ Ἑτοη. γοιταῖς Ζεα πα. ῬΠα- 
11 [ΓΘχοὶ Μϑ. δαέξϊοτιταΐετη δάάϊι 
Ῥογίοῃ. [τ εἰϊαπὶ ΡΟ ]ὰχ 1. 134. εἱ 
ποίεε ἀς κε Εαυείτι χὶϊ. 4. σερὶ δὲ 
σὸ ἦτρον καὶ τὰ αἰδοῖα καὶ σὰ κύκλῳ αἱ 

στέρυγες σοιοῦ ει καὶ σοσαῦται ἔσχω- 

σαν, ὥστε στέγειν φὰ μέλη. 
16. ξυήλην Λακωνικὴν] Οὰπὶ ΡὨοίο 

ἴῃ εχίοο Μ8. ξυήλη Λακωνικὴ τχᾶ]ε- 
Ῥᾶι Ροτίοῃ. τ 

ἀσοσέμνονσες ἂν] Ι,Θοπο]. αὖ νεὶ 
ἀσοχέμνοντες καὶ ἔχ. τηαλ]εῦαΐ : δ εῖ- 
{κε ἄν ῥᾳφᾶηι τεὰάϊ ροήϊξε ραϊαρθαῖ ; 
ΤΩ Έ} 15 τείροπάειῖ, αυοά ἰάδτη οοτ- 
Ῥᾶγαΐ, νεγηδοιίμτη «ὐολἱ, παοὶ Βεη- 
“ἐμ. 

μίαν λόγχην) οι] σεῖ ἔμσροσθεν, αἴ 
ἰηΐτα ν. 45 12. Πε0 σσύρωκα δἀάϊζατα 
Βαθεηβ. 

17. ἄκουν] 1τὰ εχ Ῥατὶί, Β. εἰ Εἴοη. 
ροτγεχὶ ψαϊραία πὶ ᾧχοντο, [αδάδηΐς 
Βτοάφο οἱ Μυκτεῖο, ἐλοχῶντο ϑίερῃα- 

πὰ τηδίεῦδί : Γοποϊανβ ΡΟΥΣ ὀχυ- 
ροῖς ἜΧΟΙ ΠῈ ἦνσες ραίαθαι. ΨΪρᾶ- 
τὰ ΠῈ περ  Ππλς ἀδίεηαϊς Ζεῦηε. 

ἐν πούτοις---ἦσα»} ΘΌΡΓΆ ΟΔΡ. 7. (εξι. 
Ι. ἐν οἷς καὶ “οὶ ἐπισήδεια πάντα εἶχον 

ἀνοκεκομεισμένοι. Ὁη46 τη 8}1}ΠῈ εἶχον. 
18. ἽΛρπασον] Πϊοάοτα5 “Αρσπάγον 

νοραί. )οῖηάε Σκυϑίνων Ἑἀά. νεῖίί. 
σαπὶ Οσαε!ῇ. αρυά ΠὨιοάοτγαπ ογαΐ νὰ]- 
80 Τασκουτίνων, εὰ ὙΝεῇδ]πηρ Σ κου- 
φίνων ἀρα, δίερβαμηαβ ΒγΖ. Σκυϑη- 
νοὶ ἔϑνος οὐ σόῤῥω τῶν Μακρώνων ὡς 

Ξενοφῶν ᾿Αναβ. πετώρσω. Ἠδτραίαπι 
ἹΜαπηετὶ σεορτ. ν. Ρ. 213. σεηίεϊ εξ 
εὰπῃ βανὶαπι, 4αἱ ποάϊθα “γραβε νο- 
οδῖαΓ. 

Σκυϑινῶν) ΕΠ , αἱ Βιγαοπὶ χὶ. ΒΡ. 
70. Σακασηνοὶ νοσδῃῖϊαγ, {αἰ ρ᾽ σϑατ 
Μαηῃηεγὶ Θεορτ. ν. Ρ. 219 ; Οτϑοοβ 
εηἰπὶ Ῥεγίατατη Σώκας 'π Σκύϑας 
ταυϊαῆδε, εχ ΗἩεγοάοίο οοηῆατα, 1ἄδπ 
τερετῖς 1. Ρὲ ἢ Ὁ. 416. 

ἡμέρας τρεῖς} Ῥοάοταβ διῆλϑον δδὸν 
πεδινὴν, ἐν ἢ τρεῖς ἡμέρας αὑτοὺς ἀνέλα: 
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Ἔντεῦϑεν δὲ ἦλθον σταϑ μοὺς τέτταροις, παρασάγ- 19 

γάς εἴκοσι, τορὸς πόλιν μεγώλην καὶ εὐδαίμονω, οἰκου- 

μένην" ἐκωλεῖτο δὲ Τυμνίας. Ἔκ ταύτης ὁ τῆς χώρας 

ὅπως διὼ τῆς 

Ἐλθὼν δὲ2ο 

αὐτὸς, λέγει, ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον, 

4 -» «.“ « ὥ Μ᾿ 

ὥρχὼν τοῖς Ἑλλησιν ἡγεμόνω τέεμπει, 
΄ »“ 7] ΄ Ξ Ε 

εὐυτων ΉΨΝΝ χώρξας των οωὐτούς. 

ὅθεν ἄψονται, Θϑάλατταν" εἰ δὲ μὴ, τεϑνάνωι ἐπηγγέλ- 

λετο. Καὶ ἡγούμενος, ἐπειδὴ ἐνέβαλεν εἰς τὴν ἑαυτοῖς 

πολεμίαν, τυαρεκελεύετο αἴϑειν καὶ φϑείρειν τὴν χώραν" 
“ ἈΝ ᾿κᾷ δ... .“ 7 -“ “] 3 » »“» 

ῳ γον δῆλον ἐγένετο, οἵ τούτου ἐνεῖζον ἔλϑοι, οὐ τῆς τῶν 

Ἑλλήνων εὐνοίως. 
ἈΝ νϑ -“ ἀν Ὁ ᾿ς ΔΝ τὐμλϑη ς ΕἾ ἴω 

Κ͵ὶ ἀφικνουντῶι ἐπὶ τὸ ἱερὸν ὁρὸς ΤῊ 21 
ΞΣ « ΄ “7 ,“ Ὁ ἘΝΑΣ Θ ͵ : 

πέμπτη ἡμέρων" ὄνομιω δ ἦν τῷ ὄρει Θήχης. Ἐπειδὴ 
Ἁ « »"» Ε] .» ΓΎΨΕ. »"»Ψψ, Ὗ » ἈΝ Ἄ 

δὲ οι ὥρωτοι εγένοντο ἐστι Τοῦ θροὺς, ζῶϊ κατεῖδον τῆν 94- 

βον εὐποροῦντες ἁπέντων τῶν ἀνωγκαίων. 
5εά ἰάδτα ἰτἰπατὶβ ἀϊθβ φαδίαου οπαῖῇϊ, 
4ὺο ἔαδϊο Ποῦ δζᾶὰϊ ορεῖϑ αἷ65. ἰγῈ8 
ΤΟΥ ΔΠΠΟίΔΓΕ. 

τῳ. δὲ ἦλϑον)] ἘΔ4. νειῖ. Ουε]ῇ, δὲ 
οτγαϊτταηΐ, διῆλθεν ἀαΐ ΠΊΔΓΡῸ Β[ΈΡΗ. 

τέτταρας) Ὠϊοάοτα5 μετὼ δὲ σαῦτα 
ἀναζεύξαντες τεταρταῖοι παρεγενήθησαν 
πρὸς “πόλιν μεγάλην Τυμνασίαν ἀνομαζο- 
μένην. ἴπ ποῆτο Εἴοη. ᾿ἰρ6γ Ὠδθει ἡ 
δκαλεῖσο. Οείημεγαβ ἴῃ ᾿πάϊος Οτρῃ!- 
οοτάτηα Ταϊρ᾽οαῖυγ ΟΥπιπούαπῃ δὉ [10 
Ῥοεία Οὐρῃϊοο Ατροῃ. 1043. τηδιηο- 

᾿ταϊοσαπὶ δὲ Ῥῃαῆπη υὑτρθεῖ ἔαΠ|8 
Ογπιηϊᾶπι. Μαππετῖ σεορτ. ν. Ρ. ἰἰ. 
Ρ- 494. ἤτατα 6] 5 σο]]οσδῖ ἴῃ ν]οϊηἰα 
οἷὰ5, αὐδὲ ποάϊε Οσοίε νοσδίαγ, παυὰ 
Ῥίοου] ἃ ἔοπῖθ τπϑτ ἀϊοη δ} ἢαν}! Ογ- 
τί. [Ιἄετῃ Ὁ. 416. Γαἰριοαΐατ, ποὴ ἀἱ- 
νετίατη εὔξ αὉ υτἵῦε Ζεῖα [ΕΓ ΤᾺ ΠῚ 
Γοτρίοτατη, αὉἱ ἀεα Αηδίτ5. οΟ] 6 ὰ- 
ἴα. 

ὁ τῆς χώρας ἄρχων] ψαυ]ραίαπι ταύ- 
σῆς τῆς χώρας ὃ ὃ ἄρχων Θοτγοχὶ ΕΣ Ἀῖο- 
ἄοτο, 4] ἔς : ἐκ δὲ ταύτης ὃ τῶν σό- 

τῶν πούτων ἀφηγούμενος ἐσπείσατο πρὸς 

αὐτοὺς καὶ ποὺς δὲηγήσοντας ἐπὶ 9έ- 
λαταῶν συνέστησεν. Τιοοποϊανία5, 40] 
νἱταπι νυ]ραΐοο (εηΐεγαϊ, ἐκ ἀδ]εσὶ νο- 
ἴα. Ψαϊκαίαπι ἀείεπάεθας Ζεαηε. 

ἐπάγοι] ΟΕ]. ἐσαγώγοι, Ῥατι, Δ. 
ὑπάγοι, Εἴοη, ἄγοι ; Ὧοο ροβγεπιυτα 

ῬΙξείεσεθαις Γαγοδετ, ἀσώγοι ὙΝ εἰκα.᾿ 
20. δὲ αὐφὸς] Ετοῃ. δὲ κεῖνος. Ὠ6- 

ἴηάθβ αὐτσὸς ῥῖο αὐτοὺς εἴ ἴῃ ΑἸΙά, 
ΘτΕΡὮ. ῥτίοτα εἴ ἢ Γιβοηοϊδν! ΔΉ ]8. 

πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον] (σεττηδηϊ- 
Ου5 ἰηΐογρτεβ, ϑεοζεγ, ααεπὶ {εοαζιι5 
εἰ αἰτοτ, Παίῤᾷζανί, τεξὶα νἠτΙΌ τη να ]- 
δᾶῖαε Οοτγεχίῖ, 488 νερὰ πέντε ἧμε- 
ρῶν Ροῖ ὅ εν οοΟΠ]οσᾶϊα Πᾶθεῖ. 

καὶ ἡγούμενος, ἐπειδὴ] Μαυϊραῖαπα 

ἐπηγγέλλετο καὶ ἡγούμενος" ἐπεὶ δὲ τὰ 

οαπὶ Ιδοποίανίο οοτγαχὶς Ζεαηες. 
Ματοιὶ οοτγεδιϊοπεμη καὶ ἡγούμενος δὲ, 
ἐπτεὶ ρτοθανὶτ οατα ΗἩϊοιηοπο ὟΝ εἰ- 
κε. Τεϊπάε ἑαυτοῦ πολεμίαν, Ἑτοη. 
ἄἀαῖ, ἑωυτῷ τηλ]εῦαῖ Βτοάεραβ. 
ᾧ καὶ Ἑάὰά, νεῖ. (Οπεϊῇ, Ῥαες 

Εἴοη. δ᾽ καὶ ἀαῃϊ, 
21. πέμασ τη) Ὀϊοάοτγαβ : ἐν ἡμέραις 

δὲ πενσεκαιδέκα παραγενόμενοι ἐσὶ τὸ 
Χήνιον ὄρος. [ταγὰπὶ 1116 νἱτοίε πὰ- 
ΓΠΘΓΌΓΩ 15. ΡΓῸ 5. Ροίαϊ(, (Οδίεγασα 
Ῥᾶγ, Ουτη τηᾶγρὶηθ 5᾽ ρ, Ἤχος Ὠδ- 
ὈὉξῖ, Ετοη. Ἤφης. 1άεπιὶ ἢϊσς ΠἰΌ6Υ 
νεγὺδ σὸ ἱερὸν Οτ τ, Θυο ἔδξϊο τοὶ- 
ἸΤῸΓ ἜΥΓΟσ5 οσσαῆο, Π6 [Δστυση τποη- 
ΤῈ ΠῚ ΟΥ̓́Θ ΓηΔΙ ΓΙ πλδΡ Ροητὶ ἤὰς ἴγδῃ - 
ἴεγάτηιιβ. 6. 40 6ιτοσα τηοθαϊζ 
Μαηποτί Οεέορτον Ῥ. οι δὲ 3825: 
ααρ νι άδ ετἰᾶτη ᾿. 405. 

ἐπειδὴ} Ετοῃ, ἐπεί, 
οπλῖπς συ}, 

α 2 

ϑεαιθηβ. καὶ 
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ς » ͵ ΠΑ ἧς 3) 327 

καὶ οἱ ὀπισζ)οφύλωκες, φήϑησαν καὶ ἔμπροσθεν ἄλλους 
Ξ ΄ , .«“ Ἂς ν δΖ “« 

ἐπιτίθεσθαι πολεμίους εἰπόντο Ὑῶρ κωὶι ὀπίσίγεν οἱ ἐὺ 
μή ΄ Ι 2 »"ὉὋ πὴ ᾿ » ΄ 

τῆς κωιομένης χωροσ᾽ καὶ αὐτῶν οἱ ὀπισϑοφύλωκες ὠπέ- 
Ψ ἊΝ 3 ΠΡ: ᾿ ᾿, 

κτεινών τε τινὼς καὶ ἐζωγρήσαν, ἐνέδρων ποιησώμενοι" 
δὲ “5ςε ΕΣ ἷ Ὁ “ 3 δ. ΠῚ ς ῆς 

καὶ γέῤῥω ἔλαβον δωσέων (βοῶν ὠμοίβόϊνω ἀμφὶ τὼ εἴς 

κοσίν. 
Ν Ν Ν 7 » » 7 Ἶ 

23 ᾿Επειδὴ δὲ βοὴ πλείων τε ἐγίγνετο καὶ ἐγγύτερον, καὶ 
εὐ ΥΝ ἐν ζΖ 3} 7 δι, ἃς αἴὰις ἦν Ν 

οἱ ὠεὶ ἐπιόντες ἔϑεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς ἀεὶ βοῶντως, καὶ 
»" Σ ΄ : « Ν .« Ν ᾽ 7 

πολλῷ μείζων ἐγίγνετο ἡ (βοὴ, ὅσῳ δὴ πλείους ἐγίγνοντο, 
55 Ν “ο΄ Ὁ "»" ΕΣ ἃς 

δ4 ἐδόκει δὴ μεϊῶν τι εἰν τῷ Καὶ ἀναβὰς 
7 

Λύκιον καὶ 

Ξιενοῷωντι. 
ϑρο σ᾿. εὖ “ ς ΓΝ 3 Χ 

ἐφ᾿ ἵσπον, καὶ τοὺς ἱππέως ἀναλαίθων, 
΄ , . 7 ΨΨΙΝ ᾿ ῃ "ἢ 

παρεβοήθει" καὶ τώχω δὴ ἀκούουσι (βοώντων τῶν στρω- 
-“ 7 ͵ : Ἵ “4 

τιωτῶν, ϑώλαττα, ϑάλαττω, καὶ παρεγγυώντων. Ἔν- 
δ 4] “ ξον Ἑ ἄ Ἁ“ 

θα δὴ ἔϑεον ἅπαντες καὶ οἱ ὀπισϑοφύλακες, καὶ τὼ 

28 ἀδζέχδ ας καὶ οἱ ἵπποι. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο 

πάντες ἐπὶ τὸ ἄκβεν ἐνταῦθα δὴ περιέβωλλον ἀρλόδινως, 

καὶ στρατηγοὺς καὶ λοχωγοὺς, δακρύοντες. 

22. καὶ ἔμπροσθεν) Ετοπ. καὶ οτηϊῦ- 
εἰι. ταϊε  Ιἄ6πὶ (εαυθη5. καὶ εἰ οἱ 
οταϊες, Ψυϊσο ετὰς καὶ οἱ ὄπισθεν. 
Ψιεία πὶ Ῥγεεαηῖε Ηαςοί πίομο, ἂὰ- 
ἔῖοτε σοπ]εξδῖυτθ Ροτῖο εἰ [βοπο]. 
οογίασχὶῖ Ζευπα. 

ὠμοβόϊνω) ϑῖερῃδπὶ ὠμοβόειω Ὠϊο εἴ 
ἵεξι. )ό. ἃῸ δο τεοθρίαπι ἀδτηπᾶν 
78τι οἷϊτα ψαϊοκεπδεῦ δά Πεγοάοτὶ 
νἱϊ. οἵ. Ὁ. 547. Νοβτγαπ εἴ ἴῃ Εάαα. 
σεῖς, Θυεἰ. Εἴοη. σώλσιγξιν ὠμοοβοΐναις 
εἴ ᾿ηἴγα νὶϊ. 3».32- 

23. πλείων τε] Νυϊξαίατη πλεῖόν τε 
οοτίαχὶ. Πεΐποερϑ δρόμον Παῦεηι ἘΔά, 
νεῖς. συεἰξ, ασαοα ϑιερηδηυβ δχ ΡῬδτ, 
σοτγοσχίς. 

μείξων---- βοὴ] ΜΨαυϊ!ραῖαπι μεῖζον 
Θιερδπαβ Θοτγεχὶς ΔΙ ρα ]δητ θὰ 5 
Ῥαγι, Ετοη. υε!. Ατιὶοα!απὶ ἡ ἀπῖα 
βοὴ εχ Εἴοη. δἀάϊάϊε Ζειαπε, χάσῃ 
ἔτεγαστα οπγῆς εἰῆζα. ϑοιοει ρτὶ- 
ξο ἰοοο βοὴ τυὐλείων τοέϊε Ροηῃϊίαγ ἄς 

Καὶ ἐξω- 

οἴατηοτε ἱπάεβηπιε: {εὰ ἰάεπχ [116 
ΟἸΔ ΠΟΥ ἃπίεα τηεπηογαῖιβ. ἃγΓ ΟΠ 
ἀεῇα ΕἴᾶγΕ ΠῸΠΟ νἱάστατ. Πιοάοταξβ : 
ὥς εἶ δον τοορευόμενοι οἱ τορῶτοι σὴν ϑά- 

γξφητ; περιχαρεῖς ἦσαν, καὶ τοιαύτην 

ἐποίουν κραυγὴν, ὥστε σοὺς ἐσὶ τῆς οὐ- 

ραγίας ὄντας, ὑπολαμβάνοντας τσολε- 
μίων ἔφοδον εἶναι, χωρεῖν εἰς ὅπλα" ὡς δ 

ἅπαντες ἀνέβησαν ἐστὶ σὸν σπόπον, ἐξ οὗ 

σὴν ϑάλασταν ἦν ὁρᾷν, τοῖς ϑεοῖς ἀ ἄνα- 

σείνωνσες τὰς χεῖρας, ηὐχαρίστουν ὡς 

ἤδη διασεσωσμένοι. 
25. τοεριίβαλλον)] Τοσατῃ ΓΙΌ ΠΙὶ 

Οτϑῖ. σχ. Ρ. 280. ἃ ΝΥ εἤε!πρῖο ἐπηε- 
ἀδίατῃ ἀἀ ὨΙοάοτγαπι) Ρ. δός. σοτηρᾶ- 
γανῖῖ διατὶ Ζεαπα. Ρ]αΐαγοῆυβ Αἢ- 
το η1] Π8Ρ. 49. ἐπεὶ δ᾽ ἐπέβησαν τῆς ᾿Αρ- 
μενίας, ὥσπερ ἄρτι γῆν ἰδόντες ἐκ τσελά- 

γους. τοροσεκύνουν καὶ πρὸς δάκρυα καὶ 

-σεριβολὰς ἀλλήλων ὑπὸ χαρᾶς ἰσρά- 

πόονηο. 



ΤΠΒΕᾺ ΨΚ. ΟΑΡ, ΥΠΙ. 229 
7 .“ ΄Ἷἷς ͵ ε »"“ ΄ 

σπίνης, ὅτου δὴ τπαρεγγυήσαντος, οι στρωτιώτουι Φέρουσι 
) “ὦ, Ν ν “ 5 Ψ, 

λίϑους, καὶ ταοιοῦσι κολωνὸν μέγαν. Ἔνταυϑω ἀνετί- 26 
Ψ Ἁ Ε ῳ 7 Χ 

ϑέεσαν τληϑος δερμάτων ὠμοβοΐνων, καὶ βακτηρίας, καὶ 
Ν ᾽ 7 Ζςε ς- Ἢ Ἀ ἥδ ΄ 

τῶ αἰχμώλωτα γέρρω; καὶ ὁ ἡγέμων αὐτὸς τε κατετέμινε 
Ὺ, “5ς “ὦ, 27) νὰ Ἂν “ 

τῶ Ὑέρρω, καὶ τοῖς ὥλλοῖς διεκελεύετο. Μέετῶὼ ταυτῷ 27 
,. ς Ζ Η "ἃ ς« « "“ν δό 5 Ν 

τὸν ἡγεμόνω ὠποπεμσουσιν οἱ Βλληνες, δώρω οντες οὐστὸ 
“Ὁ .“ Ν 7 ΟῚ “" Ν Ν 

κοινοῦ, ἵππον, καὶ Φιώλην ὠργυρῶν, καὶ σκευήν ΠΕερσι- 
ΤᾺΝ ΡΨ ᾿, γ7 ν Ἀ 7 ΄Ν 

κήν, καὶ δαρεικοὺς δέκα" ἡτει δὲ μαώλιστω τους δακτυ-- 
»κἱ 

Κω- 
Χ ᾿ ΕῚ -“, “" 7 ΄ ἃς « Νὶ Ἀ 

μῆν δὲ δείξας Φύτοις, οὐ σκήνησουσι, Κῴώι τήν ἐδὸν, ἥν σο- 

7 ΕΣ Τς Ὁ »“»ν »᾿»"7-» 

λίους, καὶ ἔλαβε πολλοὺς τοωρὼ των στρατιωτῶν. 

Χ ᾽ 7 2 ς ΄ » ΄ 7 »" 

θεύσοντωι εἰς Μωακρωναᾶς, ἐπεὶ ἐσπέρον ἐγένετο, ὠχέτο τής 
ὴς 3 ΄, 

γνυκχτος πίων. 

ΘΟΑΡ, ὙΠ]. 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ ἐπορεύθησαν οἱ Ἕλληνες διὰ Μακρώ- 

γων στωϑιμοὺς τρέϊς, σαρωσώγγας δέκα. Τῆ τορώτη δὲ 

ἡμέροω ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν τποτωμὸν, ὃς ὥριξε τήν τε τῶν 

Εἶχον δ.2 

ὑπερδέξιον χωρίον οἷον χαλεπώτατον, καὶ εξ ἀριστερὸς 

͵΄ Ἂ “" “" 

Μωκρώνων χώρων καὶ τὴν τῶν Σκυϑινῶν. 

ὅσου δὴ} Μᾶτρο ϑίερῃ. οὕτω ἀεῖπάε 
φαρεγγυήσαντες Ταηῖ. ΑἸάΪπα, (σαε]}. 

κολωνὸν) Ὠϊοάοταϑβ : συνενέγκαντες δὲ 
εἰς ἕνα πόπον λίϑους τσαμσληϑεῖς καὶ 
τυοιήσαντες ἐξ αὐτῶν ἀναστήματα μεγά- 
λα, σκῦλα βαρβάρων ἀνέϑεσαν βουλόμε- 
νοι τῆς στρατείας ἀϑάγνατον ὑπόμινημια 
καταλισεῖν. 

26. ἀνεσίϑεσαν] Ηος να]σαῖο ἐνετί- 
ϑέσωαν 6Χχ ϑυῖῖάα ἴῃ νοσ. τσαρεγγυᾷ εἴ 
ΠἰΌγο ΡατγὶΓ, ρτθῖα]. Ἐοάεπι νεῦθο 
Πιοάοταβ αἴὰ5 εἴ. 

δερμάσων) Μαυϊραιαπι δερμα πίνων εχ 
δαϊάα εἰ Ετοη. [δάεηῖς Βτοάθοο οοτ- 
τεχὶς Ζεαπθ. ὠμοβοίων Ἐά44, νεῖζ. 

Οαεἰῇ. ἀαπε, δἰτεγαπη ογπη πλ ΠΊΔΓΡῸ 
Βίερἢ. οὐτὰ Εἴοη. ὠμοοβοείων ϑῖΕρΡἢ. 
Ὑοσδθ] τη οπιῖῆι ΒΘ 1485. 

χἢ. σκευὴν] Ὠοάοταβ. ταπίαπ| φιά- 
λὴν ἀογυρᾶν καὶ σσὺλὴν ἹΠερσικὴν πο- 
τηϊπαῖ. 

σοὺς δακτυλίους] Νοη (οἷαπὶ ατίϊσ- 

ἴὰ5 δά άϊτα5, [εἀ τὸ5 ἱρίᾳ εἰἰα πὶ πιῖγα- 
ἘΙΟΉ 6 ΠῚ ἕδοϊτ ΠῊ1Π1 ααϊάδη), αὐ νἱτὰ πὶ 
Τα 6 Τα(ρίσετ. 

οὗ σκηνήσουσι) Ἑϊοη. ἢ Παϊεῖ, ἀε- 
ἴηἀε σὰπλ Ῥατὶ, εἰ τηᾶγρίηθ διΈρΡἢ, ἣν 
τσορεύσοντα, ἀΘἀϊ ῥτοὸὼ νυ]ραῖο ἢ εἰσο- 
ρεύσοιντο. επίααε Ετοη. ἐπεὶ δὲ ἑσσέω 
ρα Ὠᾶρεῖ, Ὠϊοάοταβ : ὅς δείξας αὐ- 
τοῖς τὴν ἐπὶ Μάκρωνας ὁδὸν ἀπηλλάγη. 

1, Μακρώνων χώραν) Ῥοίξετιογεπὶ 
νοσεῖ οτηῆς Ϊπ|. ει σε, ΡῚα- 
να ἱπιε Π]ρεηάατη εξ αἰ δίαγμσι, 
Μαοτοπας δαίεπη εξ, οἱ ροῆεα 
ἼΖΑΠηΙ νοσδῖ! {πετὶπῖ, τηοηες Μίδη- 
πξις ΟδΟρτ, γὼ Ὁ, 2132. μι δὲ Ὁ. 1686. 
4095. 

2. ὑπερδέξιον) Νυϊσαίαταη ἢοο οὐπὶ 
ἙΕάἀά. εἰ (οαά. ρ]ατὶ πλῖὶς ταδίωγ Βυιάας 
{Ὁ ἢ. ν. ὑπὲρ δεξιῶν εχ Ῥατιί, ἀεάὶξ 
Ζευηε εἰ ΝΥ εἰκε, αυοα ρΡοϊοϊαιῖς 1ἷφ 
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ἄλλον ποταμὸν, εἰς ὃν ἐνέβαλλεν ὁ ὁρίζων, δὲ οὗ ἔδει δια-- 
βαίνειν. Ἣν δὲ οὗτος δασὺς δένδροις ταχέσι μὲν. οὗ, 

πυκνῶς δὲ. Ταῦτα, ἐπεὶ τροσήλιον οἱ Ἕλληνες, ἔκο- 

πτον, σπεύδοντες ὡς τάχεστα ἐκ τοῦ χωρίου ἐξελϑ εῖν. 

3 Οἱ δὲ Μάκρωνες, ἔχοντες γέρῥα καὶ λόγχας καὶ τριχά- 

γους χιτῶνας, καταντιπέρας τῆς διαβάσεως παρατεταγ- 

μένοι ἤσαν, καὶ ἀλλήλοις διεκελεύοντο, καὶ λίϑους εἰς 

τὸν τηοταμὼὸν ἐῤῥίπτουν ἐξικνοῦντο δὲ οὐᾶὲ. οὕτως, οὐδ᾽ 

ἔβλαπτον οὐδένα. ; 

4Ἁ Ἔνϑα δὲ τοροσέρχετάι τῷ Ξενοῷωντι τῶν πελταστῶν 

τις. ἀνὴρ, ᾿Αθήνησι φάσκων δεδουλευκέναι, λέγων, ὅτι 

γιγνώσκοι τὴν ζώνην τῶν ἀνθρώπων. Καὶ. οἶμαι, ἔφη, 

ἐμὴν ταύτην τὴν πατρίδα εἶναι" καὶ, εἰ μή τι κωλύει, 

δεθέλω αὐτοῖς διαλεχϑῆναι. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν κωλύει, ἔφη" 

ἄλλα διαλέγου, καὶ μάϑε τρῶτον αὐτῶν, τίνες εἰσίν. 
Οἱ δὲ εἶπον, ἐρωτήσαντος, ὅτι Μάκρωνες. Ἐρώτα τοί-- 

γυν, ἔζη, αὐτοὺς, τί ἀντιτετάχαται, καὶ. χρήζουσιν: ἡμῖν 
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υἱάεθδίυτ (εηθπεῃς ξξ ἀριστερας. (εη- 

ἔξωι πέτωρε ὑσερύέξιον πιρῆςσινετς εῆξ 
Μρέσιως, εὐάτίαπι, ἔπε ποιίοπε ἰδτεσις 

ἀεχιη. Ὑγεῆκε ὑπὲρ Σεξιῶν ᾿πίετργε- 
ἴδῖασ ἴπ ἴοοο εἄϊτο, 401 εταῖ δὲ ἀδσχ.- 
ἴγατη. Βαΐεοι, 'ἴπ ἴοοῖὶς οὔδει, 
ηυῈ Ροζιϊ σοτηράγαγε, νδίεγε {Π|ατὰ 
ποτίοπετη ἰοοεῖ εἀπὶ εἴ ἱπρετίοεῖς : ἐεὰ 
τεῖ τὰ ἰοπρίατα τυ βαγις ροιεῆ ἀε- 
ἔεμᾶϊ. Ἐχ {εηυεπτῖ ἐπὶπὶ ἐξ ἀςιστεσας 
ἱπεεῖ πρὶ ροϊεῆ ἴπ Ρήογε πιεπιῦτο ἢ- 
ἴὰς ἀεχῖεσ ἰοεῖ. Θυοῖ ἢ Χεπορβοη 
δίαπι ἀεχίγατη ἤτηῦϊ εἰ ἔπρεπογεπι 
Ἰοεῖ ἄφηιδβοδγε τοϊυϊβει, οὐ ὑπὲρ δε- 
ξιῶν (Ἰπτε! εϑο σῶν) ροζίας φυδτη ὕπσὲρ 
κεφαλῶν ἀϊχῖτ ᾽ 

δὲ ε] ἘΔά. νεῖξ. συτη ΘΕ ξ. Σύ οὕς 
ἄξηισ. 

ἐσεὶ τεροσηλϑο:} [{4 Ετοη. ῥτὸ νῦ]- 
ξΞεῖο τρολϑον ἢαθεῖ. Οτξεοὶῖ δεθογες 
σφράππε. αὐθας ροητίβ ᾿ηῆστ Ρεῖ 8ὺ- 
τιυτῃ θτατῖ ᾿παῆδηςν εἰ τγαηίεδηξ. 

3. παταντ πτίρα:} ]π|. Ουεῖξ. χατ΄. 
ἀντιπέραν. Οὐτα ἴωρτα 1. 1, 9. ἥπε 
γαιϊείαις ἔσπιριυαχ τῆς χαταντιπίρας 

᾿Αβύδου Ἰεκβτοτ, ΞΡ σθ τη Ἔγϑξ, εαπάστη 
ἔοτεβπι εἰἴα τα ἢϊς τεδέτυετε ἐπ Ἰοσύτη 
νΌΪξαῖὶ χαταντιπέραν. ἘὈδε γεπᾶϊ. ἰχ. 
3. εἢ εἰς σὸ ἀντιπέρας. 

οὐδὲ οὕτως} [ἴπ Ετοῃ. σὅτω ἀεεῆς 
ἀρρϑγεῖ ἐσ δηποίβδεοης Ηπεςπιπίο- 
πὶ τε, οἴαγηις, ἱπαξῆς, μεγζόετε- 
ἔμ οὐδ ἄλλως ἔβλαπτεν οὐδένα, Ὑι. 

τἴατη δ αυοά Ἰοσας σοπιγαχιβε εἰίδτη 
ΤΩΙ τιάετοσ. 

4- τορισέεχεταί 1απῖ. με. πτροέρ.-- 
χεται. εῖποερξ πκωλέπ Ρασγΐ. ᾿ 

-δ. καὶ μά3:]) Ετοῃ. ἔφ», μκάϑε. 8:- 
ηθεπΞ αὐτῶν ογηϊτεῖς Ρδεῖῖ, 

Μάσρωνες ϑιταθοηὶ χῖϊ. Ὁ. 82-. 
54ῆποβ εθε, πὶ Ατήδπο ΡῪετρὶ! Ρ. ιξ- 
Ρτγοςορῖο Ρετγῖ. ἴ. τς. Ἰζάνρος ἀοςεῖ 
Μβηπεῖε σεοξτ. νἱ. Ρ. ἴϊ- ρΡ. 4:18- 
ίεᾳη. 

ἀντιτετάχαται) [τ Εἴοη. ἀντιτεσά- 
χατε συεὶξ,. Ψαυΐξο. βπῖε. Ζευηίϊυπη: 
εγαῖ ἀντιτετάχασι.. Ἐοττήδτη ᾿οηΐοαην 
Ῥγϑίεπε ρμαϑινιὶ ἐσ. Αἰτίαπὶ Αὐδδαδῖ 
δηποίατι: ἤ ειζκς. 
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πολέμιοι εἶναι ; Οἱ δ ἀπεκρίναντο' Ὅτι καὶ ὑμεῖς επὶ 

τὴν ἡμετέραν ἔρχεσιε. Λέγειν ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ, 

ὅτι γε οὐ κακῶς πιοιήσοντες, ἀλλὰ βασιλέϊ ποολεμήσαν- 

τες, ὠπερχόμεϑω εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἐπὶ ϑάλατταν 

βουλόμεθω ἀφικέσϑαι. 

τούτων τὼ τιστά. Οἱ δὲ ἔφωσαν, καὶ δοῦναι καὶ λω- 

βεῖν ἐθέλειν. Ἔντεῦθεν διδόωσιν οἱ Μάκρωνες βαρβα- 

ρικὴν λόγχην τοῖς “Ἕλλησιν, οἱ δὲ “Ἕλληνες ἐκείνοις Ἕλλη- 

νικήν᾽ ταῦτω γὰρ ἔφασαν τουιστὼ εἶναι" Θεοὺς δὲ; ἐπε- 

μωρτύρωντο ἀμφότεροι. 

Μετὼ δὲ τὼ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τῶ δένδοω 8 

΄, » ΠΥ » Ὁ“ ὃ- ὸ 

᾿ρωτων εκέϊνοι, εἰ δόιεν ἂν 7 

συνεξέκοπτον, τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν, ὡς διωββιβάσοντες, ἐν 

μέσοις ὠνωμεμιγμένοι τοὺς “Ἑλλησιν᾽ καὶ ἀγορῶν, δίων 

ἐδύναντο, ταωρέϊχον" καὶ διήγαγον τρισὶν ἡμέροις, ἔστε 

ἐπὶ τὼ τῶν Κόλχων ὁριο κατέστησαν τοὺς “Ἑλληνας. 

Ἔνταῦϑα ἦν ὅρος μέγω, τροσβατὸν δέ: καὶ ἐπὶ τούτου 9 

οἱ Κόλχοι παρατεταγμένοι ἥσων. Καὶ τὸ μὲν τῦρῶτον 

οἱ “Ἑλληνες ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγω, ὡς οὕτως ἄξον-- 

τές: τυρὸς τὸ ὄρος" ἔπειτα δὲ ἔδοζε τοῖς στρατηγοῖς σύλ- 

λεγεῖσι βουλεύσασθαι, ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιοῦντωι. 

Ἔλεξεν οὖν Ξενοῷων, ὅτι δοκεῖ, παύσαντως τὴν φάλαγ- | 

γω, λόχους ὀρϑϑίους τοιήσ᾽αι" ἥ μὲν γὰρ φάλαγξ διω- 
σπασϑήσετωι εὐθύς" τῇ μὲν γῶρ ἄνοδον, τῇ δὲ εὔοδον 

6. ἡμετέρα») Ῥατι, Εἴοῃ. εἴ τηᾶῦρο 
ϑίερῃ, χώραν δΔάάπηϊ, ΄σαοα νοσδθα- 
Ἰυτὴ σοπιπιοάδ εδτἰᾶτῃ ἢ 16} ΠΡ τα Γ, 

ἀλλὰ βασιλεῖ τοολεμήσωαντες) Ηξρο 
οπλίττα τς Φδτ, ΟΕ] . ΘΙ τ το ΠΡΘΓ 
Ετοῦ, οπχϊῆς νεῦρα [εξὶ, 7. οἱ δὲ Ἔλ- 
ληνες ὑἴαας δὰ σοῖς “Ἕλλησι [ςἐξ. 8. 
7. τοιστὰ εἶκαῇ Ὠιοάοτγαβ : ταῦτα 

γὰρ ἔφασων αὐτοῖς οἱ βάρβαροι διὰ τορο- 
γγόνων -τοαραδεδόσϑαι “πρὸς τοίστιν βεβαιό- 
σατα. 

ὃ. διήγαγον] Ῥατῖ, Ετοη. οσὐτη π18τ- 
δἰης δίςρῃ, σαρήψαγψον ἐν φρίσίν. 

ἕως οὐ] Ἑαὰ, γεῖῖ. ἐχοορία Οδῆδὶ. 

οὐαὶ Ουεῇ, ἀδης ἕως οὗ ἔστε ἐσ. 
Ετοη. ἕως ἔστε ἐπὶ τὰ ὄρεια. ΑἸτοτα ΠΥ 
αἰγατη εἴροὸ εἰ ἱπιεγργειαπηδητζατη, 
Ἰριταν δυέξζογτε Ροτίοηο νυϊσᾶτα τη ἕως 
οὗ Θοττεχί. (ειεσαπι Ῥατη. (ο] 5. σὰ 
Κόλχων ὅρια ἀαῖ, ἀπᾶ8 ναυ]σαῖαπι ἐσὶ 
τὰ ὄρη τῶν Κόλχων σούγοχὶ. ΘΕΘΌΪΓΩΣ 
ΘὨΪ ΠῚ ἐνταῦϑα ἣν ὅρος μέγα. 

9. μέγα, τυροσβατὸν δὲ] Ἡασὰ τοῖο 
8Δη ΧΕΠΟΡΏοΩ ετίδτη σ᾽ αἰατραγεσίς 
[ουγη ] Δ πῇ μέγα μὲν, προσβατὸν δέ. 

φάλαγγα) Νετατῃ Ραῖο, Πα ἃ σοτπ- 
τηοπάατ Βιοάύβοαβ. εἰ Ὠδθεῖ πιαᾶεῷ 
ΒΊΈΡΗ. κατὰ φάλαγγα, νεὶ εἰς Φ. 

α 4 
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ᾳ δ Νι» 9. Ἂς »,ΦΟΝΝ. “ 9 7 ἤ 

ευρήσομεν τὸ ὁρος᾽ κῶι εὐθὺς τοῦτο ἀκυμίαν σοιήσειί»ν 
- "4 ΠῚ 7 ᾿᾿ ͵΄ Ὅν 

οτον τετωγμένοι εἰς ζΦωλαγγῶ τούτην διεσπισμένην ορω- 
2) Ν Ων Χ 5 τς Ἂς Ζ- 

11 ση νυ ξειῶ δὲ, ἥν μὲν ἐπι σολλους τεταγμένοι σροσ- 
7 7 Θ᾿ ΔΑ ἢ σι τὶ » 
ὥγωμεν, περιττευσουσὶν ἡμῶν οἱ πολεμίίοι, καὶ τοῖς περιτ- 

-“" ͵ «“ δ 7 »Ὁ δ δῆς. Ἃ 

τοῖς χρήσοντωι, ὁ τί ὧν βούλωνται ἐὼν δὶ ἐπὶ ὀλίγων 
ἡ Ψ 9» δὰ ὃς 32 ἣν 3 7 

τετωγμένοι ἴωμεν, οὐδὲν ἂν εἴη Θαυμαστὸν, εἰ διωκοπείη 
ε Ρ- ς ῷ ὥς “δὶ 5 Ψ. ) ΄ν 3 ,» 

ἡμῶν ἡ φάλαγξ ὑπὸ ἀϑρόων πη καὶ βελῶν καὶ ἀνθρώ- 
7 Ε ζη “» ΝΥ “-ῳ{ ,7ὔ 

σῶν συμπεσοντων᾽ εἰ δέ πή τοῦτο ἔστωι, τὴ ὁλῇ Φώλωγγι 
ἶ 3) ΟῚ γι “ » ᾿ς ὟΝ Υ͂ 

12 κωκὸν ἐστῶ. Αλλὼῶ μοι δοκεῖ, ὀρϑδίους τοὺς λοχους 
Ψ» ΄»“᾿ οω 

σοιησωμενους, τοσοῦτον χωρίον κατασχειν διωλιπόντως 
- Ψ 7, -« 3) Ἂν Ὗ Χ 7 [φ 

τους λόχους, οσον ἔξω τους ἐσχώτους λοχρους γενέσθαι 
ες Ψ 7 ω --.ϑ 2, »-" "»-"πΕ 

των πολεμίων κερώτων" καὶ οὕτως ἐσόμεθα τῆς τε τῶν 
7 , 3) ς».5) δ ᾿ς ὃν Ζ7 

πολεμίων φάλαγγος ἔζω οἱ ἔσχατοι λόχοι, καὶ ὀρθίους 
ψ΄' ε 7 « ἣν ὥε τ ἽΝ 327 

ὥγοντες οἱ κρώτιστοι ἥμων τόρωτοι τπωροσΐωσιν, ἡ τε ὧν εὖο- 
« ἃ “" ἡ. Ἃ - 57 Ν 3, ἡ." 

18 δὸν ἡ, ταύτη ἕκαστος ὄξει ὁ Καὶ εἴς τε τὸ διω- 
“ὦ ᾽ ε ἐὰ 9" ΝΥ “ γ Σ 5 "Ὁ » ΩΣ 

λεῖπον οὐ ῥώθιον ἔστωι τὸῖς πολεμίοις εἰσελι εἶν, ἔνν)εν 
95) τ 7 7 5 5" " 

καὶ ἔνϑεν λόχων ὄντων, διακόψαι τε οὐ ῥώδιφν ἔστωι λό- 
“, 7 ᾽ ἧς Ψ Ψ » 2 

χον ὄρ ιον τοροσιόντῳ. ᾿Ἐάν τέ τις πιέζηται τῶν λόχων, 
ε ͵ 7 4 ΖΞ “" »“» »"» ᾽ 

8 πλήσιον βοηϑήσει" ἥν τε πῆ εἰς δυνηϑὴ τῶν λόχων επὶ 

λόχος. 

το. ὅσαν σεταγμένοι)] Βτοίβιὶ ΠΠθεγ, εἸυίάετα {εηα5. γτερει τἰοπεπὶ σεπίεῃβ 
Ῥατ. Εἴοη. εἰ τηᾶῖρο ϑίερίι. ἀδαϊῖ 
Ὦδπο ῥτὸ νυ]ρϑία Τοτίρτυ τὰ ὅτι. 

11. τυεριτσεύσουσιν ἡμῶν) Εἰχοδάετγα 
ἔτοηῖε, ἰατὰ5. αχίθηαϊ ἱπιεγργείαιγ 
ψγεῖκε ; αὐυοά εἴ 4Ἰ10] ὑπερκερῷν. 

ἐπὶ ὀλίγων] Ῥῃαϊαπρετη ἰπαϊ!οδτϊ, 
ταοπεῖ δ εῖκε, Ριοὸ ἴωμεν εἰ ἴῃ 1ΌτοῸ 
Βτοάδι εἰ Ῥατγίἴ. ὦμεν. 

ἀνθρώπων) ἴΔΌεΥ Βτοάξε, Ῥατγί, 
Ἑτοπ. πιᾶγρο ϑίερῃ. δάάυπι τολλῶν. 
(ετεγατη τῇ ρετίπει δὰ τοῦ, απο 
πείοϊο δῇ 8}10ϊ πὶ ργοσὰ! ἃ ίᾳο ρᾶτὶ 
σοἸ]οσαίαπι γερεγίαϊτατ, ϑεααϊτατ {{8- 
κἰπὶ εἰ δέ τσὴ σοῦτο ἔσται. 8:6 [{εξϊ. 
13. εἴ ἤν τε εἷς τσὴ δυνηϑῇ. ἈΌῚ τἀτηξη 
Θίερῇῃ. ἤν τέ τη εἷς ἀεαϊι. 

12. σοσοῦσον χωρ.ον] Ρατὶ, Ετοη. σοσ- 
“ύτων χωρίων, ἀδὶηαε οὐπὶ ἰἰῦτο Βτο- 
ἀεὶ εὐ τηϑρίπα ϑίερῃ. σοῖς λόχοις 

Ἂς ἀλη ἔς 

καὶ οὕσως ---- λόχοι) ἴπᾶπϑῆὶ ἤδης 

“ῶεϊο. 

γγειῖκε νεγοίασ, πα Ὠἰὶς πυαίατ5 αα1- 
Ὀυΐίάαπη ἀυρίεχ ἤτ η τεχία ροῆτᾶ ἰε- 

ϑεαὰ ροιεῖ τεροηὶ, π᾿ ῥτίοτα 
Ιοσο τηοάατῇ Ἔχροηὶ, 40 δετὶ ροίῆε 
14, αἰζθσο, συθτ υἱὰπὶ εἴ εβεξϊαπι 
Ὠαῦεδί οτάο 1}}6, ἀξ πιοη γδᾶτγὶ. 

οἱ κράτισποι, [π|6]]ΠΠρὶ λοχαγοὺς τηΟ - 
Πδῖ Ζευπε, αὐοβ ἰπ Ρῥτίπιᾶ  ηυϊάεπη 
806. οοἰϊοσαῖος. νετὶ ἤτηϊα εξ αἱζ 
γνεῖῆκε ἐογπηοβ αἴθ. ϑεααξηβ 
τορῶτοι ῬΡΤῸ νυ]ϑαῖο τσρῶσον δΘΧχ ΟΟη]6- 
ἔϊατα δι ρῃδηὶ σὰπῇ ΕΠ αἰΟὨΙΠίοπο τα- 
σερίς ΝΥεκε. επίηιο προσιᾶσι ἘΔ ά, 
νεῖῖ, σαπὶ πε], ἀδηῖ. 

13. ἔσται τοῖς) Νυϊραίυ τη ἔστι εχ 
Ῥατ, Ἑτοπ. οοτγεχὶς ἩαϊοὨἰπίοῃ. 
Ὠεῖηάδ βοηϑήσοι Ὠδῦει Ῥατι. 

τσὴ εἷς} δῖθρῃδηιβ ἢος νυΐραῖο εἷς 
σῇ Γαὐπιταϊί, οτεάο εχ Ραγ, γ ὰ]ρα- 
ἴὰπὶ τενοοαυὶ: Ζευης. 
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᾿, 2 ᾿ “ 5 ΔΝ ΄ ,ὔ » Ζ΄ 

τὸ ὥκρον ἀνάβηνωαι, οὐδεὶς μήκετι μείνη των πολεμίων. 
Ὁ 3} ᾿ , » ΄ ΄ς, 

Ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίουν ὀρ)ίους τοὺς λόχους. Ξιενοῷων 14 
Δ 5» Ν δι ἧς Ν ὅς ἃ 5 ν “" »" " » 

δὲ οὐσιῶν ἔσι Τὸ εὐώνυμον οστο Τοῦ δεξιοῦ, εἰσῖε τοῖς τῶ 

,ὔ᾿ 77, “ ΄, " ἃ ε "Ὁ ι 5) νιον 

τιωταις" Ανδρες, οὐτοι εἰσὶν, οὑς ὁρῶτέν, μόνοι ἔτίὶ ἥμιν 
3 Ν -»ἭὝ - κι 3) ,ὕ ᾿, ΄ὔ 

ἐμποδὼν του μή δὴ εἰνωι, ἐνθω πόλωι σπεύδομεν" του- 

μ“ ) ΄ Ν δι δ κ᾿ »"᾿ 

τους, ἤν πως δυνώμεθα, κωὶ ὠμοὺς δέ; καταφαγειν. 
3 Ν 4. “ ΄ “ τ ὦ Ν ἣν 

Ἐπεὶ δὲ ἐν ταῖς χώρωις ἐκώστοι ἐγένοντο, Κώὶ τους 15 
Ζ ᾽ ΄ ᾽. 7 2 ΄ ἣ 2 ἔες ς 

λόχους ὀρϑίους ἐποιήσοωντο, ἐγένοντο μὲν λόχοι των οπλι- 
“ ἃ Ν Ἂς » ͵ ς Χ 7 μὴ δὶ 

τῶν ἀμφὶ τοὺς ὀγδοήκοντα, ὁ δὲ λόχος ἑκώστος σχεδὸν 
» ᾿, ς 7Ζ ὃ ν᾿ ᾿ Ν Ν Ἂ; Ζ 

εἰς τοὺς ἑκωτόν' τοὺς δὲ πελτάστως καὶ τοὺς τοζότως 
ι δ 5 ε Ν Υ » ᾽ τι 51} αν δὰ -“ 

τριχῆ εποίήσωντο, τοὺς μεν του εὐυωνυμοὺ ἐζω, τοὺς οἐ τοῦ 

“Ὕ"Ἅ Ἕ ΤᾺ Α, ΄ Νὰ ε 7) ε 7) 

δεξιοῦ, τοὺς δὲ Κῶώτο, μέσον, σχεδὸν ἑξακοσίους εκοώστους. 

3 ἡ ͵ ς Ν γ΄, δ ᾿ ΘᾺ» ἃ 

Ἐκ τούτου τοαρηγγύήσαν οἱ στρωτήγοι εὐχεσιωι εὐξά- 16 
Ἶ 7 Ε , 

μένοι δὲ καὶ πωιανίσωντες ἐπορεύοντο. Καὶ Χειρί σοῷος 
Ν Ν “- ἘΥΨΎΕ ὙΧ τᾺν ς τ ας κῷ Νό: ἼΣ , 

μὲν καὶ Ξενοῴων κῶὶ οἱ σὺν αὐτοῖς τσελτώστωι ἔζω γενό-- 
εὐ » Ζ ψ 3: μΝ « Χ 

μενοι τῆς τῶν πολεμίων ζ)αλαγγος επορεύοντο᾽ οἱ δὲ 17 
᾿Ξ « .᾽ 3 .᾿ 32 γα, 3 Χ 

τολεμνίοι, ὡς εἶδον αὐτοὺς, ὠντιπορευοντοι" καὶ οἱ μὲν 
2 ν ἠδ ε εἰ » Ν 31 7 : 

ἐπὶ τὸ δεξιὸν οἱ δὲ ἐπὶ τὸ εὐώνυμον διεσπάσθησαν, καὶ 

μηκέτι μείνη] Ὀϊξίατη αὐ ἴῃ Ογτορ. 
Ν1.. 25). 8. ὡς οἵγε Αρμένιοι οὐ μὴ δέξων- 
«αι τοὺς τοολεμείους. ϑΘΌΡΓΑ ἰϊ. 25 12- 
οὐκέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς κατα- 

λαβεῖν. 

14. εἶπε] Εἴοη. ἔλεγε. ἀεῖπάς μόνον 
Ἑάά. νεῖτ. συε!ῇ, ροῆεα ὑμῖν ἀδῃηῖ, 
(οἷα (αῆαδ!. ἡμεῖν. 

τοῦ μὴ ἤδη) ΑἸάϊπ σὸ μὴ τγαηΠὶῖ 
ἴῃ ϑιορῃδηϊαπᾶ8. Πθεϊησερβ. Ρατῖί. 
Εἴοη. ἐσσεύδομεν ἀδηῖ. 

ὠμοὺς) ΒΟΓΠΊ]α ΠῚ. εχ Ηοτηεδτγοα 
ΠΙδάε ἵν. 34. ἀπέξϊατη σοπηιρᾶταν! τ 
74 πὶ οἸἵπὶ ϑιερῃδπαβ οὰπὶ ΠΕ π᾿’ οΙ5 
1111γ38. δ... 

ι6. εὔχεσθαι! Μοῖα πᾶὰπο Γα!ςερῖα 
(οἰναηει (εξὶ, 25. 

17. αὐτοὺς, ἀντιπορεύονται" καὶ οἱ 
μὲν, Ηδπο νυϊραῖαπ) ᾿ἰεξδιϊοπεση εχ 
Ῥατι. Ετοη. εἴ τηδυρὶπθ ϑίθρῃ. πιὰ- 
ἰανῖς Ζεαπε ἴῃ αὐτοὺς ἀντιπαραϑέον- 
σας, οἱ μέν. ἴηπ Εἴοη. ἴαπηδη εἴ τηδΓ- 
εἴπ ϑιερῇ. εἷ ἀντιϑέοντας. ἄξυῃς 

ι 

ἀντιπαραϑέοντας ἱπιίεγρτείδίαγ : ἐχύγα 
σογημα σπᾷ οὗυἹαρι ζεγτι. Ζειηϊο τα 
(εαυϊταν ΝΥ εἴκα, ϑδεὰ ρυϊπηατῃ 48:- 
Το, ὑπάθβ δρραῖεαῖ, οσυτίᾳς (ὐτεθοος 
ἱεπάθγε σοπίτα Ὠοίζος ἢ (δηλ ηδῖα ΠῚ 
ἐπ Πα, ἐστορεύοντο ΠΌΤ ΠῚ ΠΟη ἃτ- 
Βαϊ, ἴῃ ἰοσο δον εἴ ἡ ΗΠΟ νἱχ 
σοτηπηοάδβ δα θεπάπ πη. 1εϊπ δ. ἀν- 
σιπαραϑέοντας Πρπϊῆσαῖ Ὀδγυᾶγοβ. ἸΠ- 
σερ ες ῥτίογεβ συτία ἱπατγοάϊ σοπίγᾷ 
Οτθοοβ. Αἱ υδ᾽ ἰαἰε αυϊά παᾶτγὰῃ- 
6 πῇ ΧἜΠποΟροπἕεπΊ πιο τ Ϊ5 ὃ ΡΟ - 
ἐδ [αἰ πιτῇ νἸάθταγ, φαοὰ ροίαϊτ Ζεθης, 
Ὀᾶγθαγοβ ΟὟ ἱπρεπηϊατη {τὴ εἴ ἰοοὶ 
ΠδῖΏΓΑΠῚ ΟΌὗν!Ο5 (ὐτϑοοῖβ πο Ῥτοῦσοί-: 
Πῆε., Μαυϊῖο επὶπὶ 1} σοτγητηοάϊας 
Οὐξθοοῖ εχ {προτίοτὶ ἰοοὸ δάοσιγι εἴ 
ἀε)σεγα ροϊεγαηῖ, αὐδπὶ ὯΙ εχ ἱπίε- 
τἱοτὶ εἴ ἀσοὶῖν!. ἰρίταγ νεϊεγθτη ἴοτὶ- 
Ρίατγαπι ταβιταϊ. 

διεσπάσϑησαν] Ἐεξὶες Ζευπίαπ ἐκ 
Ετοπ. Ραγ, εἰ πηαγρίης ϑιερῃ. διε- 
΄σπάρϑϑησαν τεοϊρίεπῖεπι ἀείογαϊς ΥΥ̓ οἰ- 
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ολὺ Ὁ ε “ὙὝἮ δὰ ϑ9 ον ων Ν 3 " 

σολυ τῆς εαὐὑτῶν φά ΟὙγος ἐν τῶ μέσω κενὸν εἐποίήσῶν,. 
9 ὑ εἢ ΒᾺΝ, 7, ς ἧς Ἂ Ἂς 

18 δόντες δὲ αὐτοὺς διωχώζοντας οἱ κατὼ τὸ ᾿Αρκωδικὸν 
᾿ , ἶ ἐν τ 3 δ Τῷ Ω 

τσελτωσταὶ, ὧν ἡῤχεν Αἰσχίνης ὁ Ακαρνῶν, γομίσωντες 
“2 ᾿ ΚΝ, ᾿ 9] “ »" 3 Ν 2 

φεύγειν, ἀνὰ κρώτος ἔθεον" καὶ οὗτοι τορῶτοι ἐπὶ τὸ ὁρος 
3 Χ » ᾿, 

ἀναβαίνουσι" συνεφείπετο δὲ αὐτῶς καὶ τὸ ᾿Αρκωδικὸν 
« Ν Ἐπ ΡΥ Ἂ ς ΄ ε Ν ΄ 

10 ὁπλιτικὸν, ὧν ἥρχε Κλεώνωρ ὁ Ορχομένιος. Οἱ δὲ πολέ- 
5 ,, »““ Ε Ε΄ 5) 5 Ἕ ἴα 

μίο!, επεὶ ἥρζαντο έν, οὐκέτι ἔστησαν, ὠλλὼ φυγή 

ἄλλος ἄλλη ἐτράπετο. Οἱ δὲ Ἕλληνες ἀναβάντες. 
» 7 5 οο ͵΄ Ν ]Οϑ ϑ »"“ῇἬ 

ἐστρωτοπεδεύσαντο εν σολλωιῖις κωμώῶιϊς καὶ τῶ ἐπιτήδειω 

20 τολλὼ ἐχούσαις. 
3 7 Ἂν Χ ἯῚ᾿ῚῪ ἐὰν 5 λ νι 

ἐθαύμασαν" τὼ δὲ σμήνη «“Τφολλῶ ἤν αὐτόϑι, κῶι τῶν 

ῪιἼῪ ΝΝ 57 ς Ἂλ . 

Καὶ τὼ μὲν ἄλλω οὐδὲν ἥν, ὁ τί καὶ 

͵ “ 37 »“» » 7 7 ΄ ; 

κηρίων ὁσοι εῷωγον τῶν στρωτιωτων, τῦῶντες ὠῴζρονες τέ 

{κε. ΑἸἰϊὰά επῖπὶ διασσείρεσϑαι εἴ, 
αἸτυαὰ διασπάσθωι. ΤΟσὰβ 1. 8, 25. ἃ 
Ζευηῖο σοϊιρᾶταῖαβ εἰ ἀθ ἔπρα, πες 
ἀρίὰα5. δά ἤδησ πδίγαίοηθη. ΡΙῸ 
ξαυσῶν Ῥατιί. αὐπῶν Ὠδθεῖ. 

18. διωχάζοντας] πῆς ἰοσῦπι 8δά- 
διθυϊ: Τδοηοϊαν 5 δά Ουτορ. νἱ!. 1, 
31. υδἱ πυπς εἴ : ἅτσε οὐ δυναμένων 
διωχέσασθαι τῶν Αἰγυππίων, διὰ τὸ 
μένειν ποὺς ἔνϑεν. καὶ ἔνϑεν αὐτοὺς εχ 
Οοάϊοε Βυάεηῇ εἰ ΑἸτοτῆπο. Απηΐεδα 
Θηἰπὶ εταΐ διαχωρῆσωι, ααοά ΤιεοηοΪά- 
νίαπιὶ Γεουία5 ἴῃ διχάσασϑαι τηαϊανὶϊ 
ἴοπιεῖα Ζευαπαε. Διχάξειν εἴς. ἀϊνὶ- 
ἄστεα, ἴῃ ἄσο (ερᾶγᾶσθ. Ῥαΐῆνο {εηΐα, 
ᾳαεαὶ νυΐρο δὰ ππὰης ἰοσατῃ ἰτγαηβίε- 
ταηῖ, Δα ᾽πὶ νεγθατα ροίαϊς 5α1- 
ἄας: ἤδη δὲ τοῦ καύμασος ἀξ άξζοντος 
καὶ. διχαζούσης τῆς ἡμέρας. ΌΪϊ ρεῆϊ- 
τὴς διχ. ἰπιεγργθίαϊαγ κλινούσης, ΟΕ ΠῚ 
ἢτ τιεάϊο ἀϊα νεὶ πηεϊάϊε. Τα πδπὶ 
ἀϊν!ατα ἔεα ἀϊπιϊἀϊαίατη ΑΥαῖιβ 790. 
διχόωσαν ἀϊοὶζ. Απτὶαυϊοτεπλ δαυϊ- 
ἄεπι δυέϊοτγιίθτη ἀεήάεξτο ; 4885 τᾶ- 
σταθῇ Εἰ. Δα ΓΕ] ροίπε δ] σαπάρ, ᾿ρΐα 
ποίίο ἀϊν! Ποπὶς ἂὉ πος ἴοοο αἰΐεηᾶ 
εἴ, 4] τη ζεγυα δ γολε πρτϊβοδιῖο- 
Ὠετα. ροξιιϊαι. Αἴχσὰθ πθο ἱπεῆ ἴῃ 
γεῖῦο διωχάζειν νε] διωχάξεσϑαι. Δ- 
ξῖῖνα ἴογγηα ἢ ἴῃ ἀναχάζειν [ὩΡρτ8. ἐν. 
1, 16. πη νατγίθίαϊβ υ{π5 ὙΘΡΕΥ ΓΤ 
Χεθοόρποη,. φαϊάπὶ διαχτάξειν. ρατίζετῦ 
ἀϊοεια εἰ σαῖς ὃ Ἰριταῦ ναϊραίατα δι- 
χάζοντας ἀιάδέϊει οσοττγεχὶ. 

σἱ χωτὰ σὸ ᾿Αρκαδικὸν} Ετοπ, πορὸς 

δι. Τιδοποῖ. νεγίῖε τηβγμεῖξ “γσαάίοσ 
γον σείγαϊ!, Ατηδίθουβ “ἰγοαάϊοι ῥεὶ- 
ἐκ], Βτοάθουβ ῥε ίαμίαε ἀτεὶ σοίγαΐ “4γ- 
σαάός. ὙΝεῖκε Γαΐρισαῖαγ ἐστίρίυτα 
ἴα 1Πἔὸὶ οἱ κατὰ πὸ μέσον ᾿Αρκ. 4185 
Θηἰ ΠῚ ΠΟ ἈρΡᾶτεγα, 480 ἰρεξϊες πᾶγ- 
ταῖϊο ἀε ρεϊτδίς!5 {τ δγίατα ἀν! ῆϑ Γεξε, 
15. Ῥατίδπι νεῖ νι νὶγ ἀοέζαξβ, 
ἴεὰ Ἰοοο δρεχγανὶῖ, ααθση ἀεῆςσπαι 
ποιηϊηδίιο ΖΕ ο πη Ασδγηδηὶς, ααῖ 
ἴαρτα ἱν. 3, 22. εἰ Αἰσχίνης ὃ σὴν σά- 
ξιν ἔχων τῶν τυελταστῶν σῶν ἀμφὶ Χει- 
φίσοφον. Αἰἴααϊ ΟΠοΙΟρΡ 5 εἰ Χε- 
ΠΟΡΠΟΙ καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς πελσασξαὶ 
δἸδηῖ ἴΠ σΟΓΠ ΕΧογοϊτ5 ΡΊΘοοὶ αἴτίπ- 
αὰςδ ροῆεϊ : ετρὸ ΖΕ οὨίηθ5. οὐπὶ ρΡεΐ- 
τα] ποη ογαῖ ἴῃ πλεαϊΐο, {εἀ ᾿ἰῃ οΟΓ- 
τὰ. : 

᾿Ακαρνὰν)] Ζαητς. Οὐε}, Καρνᾶέ, 
ΑἸ, Καρνάν, 

ἀνὰ κράτος} Ῥατ, Ἐλοπ. ἀνακραγόν- 
τες ἀδῃῖ, αὐ ἔαρτα ἵν. 4; 20. Ῥοτγίοῃ 
ἀνωκραγόντε; ἀνὰ κράτος ἔϑεον στ εη- 
ἄπτὰ οοπ)᾿! οἰ εὈαῖ, 

δὲ αὐτοῖς} Ἐϊοπ. δ᾽ αὐτοῦ, 
19. ἐπεὶ] Ετοη. ὡς ἀδῖ. 
ἐσιτήδεια σ““ολλὰ] Τητεγροπιατα ναΐ- 

5Ὸ δὲ οαπὶ Ῥατγι, εἰ Ἑτοπι. οὐ ; {ε- 
οἷαῆι Ζεαπε, τονοοανὶς εἶκε. δ. 
ἄἀοτγα8, είοιο δχ 4αυὸ δαΐξότα, (ἃ ἜΓα- 
ἀϊτ: αὐτοὶ δὲ λόφον ὀχυρὸν καταλαβέε 
μένοι σὴν χώραν ἐπόρϑουν, αὶ τὰς ὠφε- 
λείας. εἰς ποῦσον ἀϑροίσαντες ἀφθόνως 
ἑαυσοὺς ἀνελάμβανον. 

22. κηρίων ὅσό!}) ΕΒαά, νοῦς, Οὐυδὶξ.: 



ΤΠΙΒΕΕ ἵν. ΟΑΡ: ΝΠ. 5 
δι." αὶ 35 7 υϑ ᾽ “ ν΄. 

ἐγίγνοντο, καὶ ἤμουν, καὶ κάτω διεχώρει αυτοις, Κῶ ορ-- 

ϑὺς οὐδεὶς ἐδύνωτο ἵστωσϑαι ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὀλίγον ἐδὴηδὸ-- 
3 ς ᾿, ἢ ΄ 

κότες, σφόδρα μεϑύουσιν ἐώκεσων" οἱ δὲ ὥολυ, μωίνομε-- 
ς Ν δι, 5 γῇ 

νοις οἱ δὲ .».7] ἀποθνήσκουσιν. 
7 Ν .«“ 

Εκειντο δὲ οὕτω ΄σολ- 2} 

λοὶ, ὥσπερ τροπῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ ἥν ἡ ἀϑυμία. 

ΤΊ δὲ ὑστεραΐο ὠπέθανε μὲν οὐδεὶς, ἀμφὶ δὲ τὴν αὐτήν 
. ἘΣ 7 ἕ λ Ν ΄ ΗΝ 

Ζ΄ου οὐθῶν εὐνεφϑρόνουν" Τριτή δὲ Κώι Τετουῤτή Φνιστῶντο 

ὥσπερ ἐκ φΦαρμωκοποσίως. 

Ἔντευϑεν ἐπορεύθησαν δύο στωϑι μοὺς, ἑπτὼ πῳρώ- 22 
ἕ “. 3 7 , "“»“ 

σώγγως, καὶ ἤλθον ἐπὶ ϑώλωττων, εἰς Τρωπεζοῦντω, 
“ἃ ᾽ δῆς δ φν͵ 2 7ὔ Ἅ 

σόολιν Ἑλληνίδω οἰ)ουμυενήν, ἐν τῶ Εὐξείνῳ ΠῸΟοντω, Σω-. 

δὲ αἀάπηΐξ, ᾳαοά Οαῇδ]ϊο πίε ὅσο; ρο- 
Ταῖς, οὔλπε δίερῃ. Ρατγιί, ϊοη. Ρτὸ 
ὀρθὸς ἴῃ Ρατ. Ετοη. εἰς ὀρθῶς. 

ἤμουν) ϑυϊάαβ οχ ἢ. ]. ἂκξ νΙάείατ, 
ἐμέτῳ κατείχοντο ᾿πτεγργείδτΓ. 

21. γεγενημένης) Εἴοῃ. γενομένης. 
Τοιῆσερβ. πολλὴ ἦν ἀϑυμία ἀδτῖ Τηϊ. 
εἰ Εῖοη. Ζθαπε οοτηρᾶταὶ Ἰοοῦτη ἷν. 
3, 7. ἐνταῦϑα δὴ πολλὴ ἀϑυμία ἦν τοῖς 
Ἕλλησιν. [εα 101 Ῥτορίογ Γεθ ἢ 5 σοῖς 
Ἕλλησιν ἀτί᾿Ο} 5. οὐἑτὶ ρΡοῆδ οοπι- 
τηοάς- νἀεξίυτγ. 

ἀνεφρόνουν) (υε]ῇ, σαπὶ 11 τ]8. εὐ 1|5 
ἐφρόνουν Πασξξ : ποῆταπι εχ Ῥατι. εἴ 
ξιοῦ. ΗυτοΒηΐοῃ τοβίταϊε, οοταρτος- 
Ὀαπιο. Πιοάοτο : 
“ἀμ ΔΉ) ἢ περὶ ποὺς πόπους, ἐξ ὧν σο- 
λυφελῇ προσεφέρετο κηρία" πούτων δ᾽ οἱ 
γϑυσάρεενοι παραλόγῳ περιέπιπτον συμι-- 
πτώμωτι" οἱ γὰρ μεταλαβόντες αὐτῶν 
ἄφρονες ἐγίνονσο, καὶ πίπαοντες ἐπὶ τὴν 
γῆν ὅμοιοι τοῖς τετελευτηκόσιν ὑπῆρχον. 
ἩΓδλλῶν δὲ φωγόντων διὰ σὴν ψλυκύτη- 
τὰ. τῆς ἀπολαύσεως, παχὺ πὸ σλῆϑος 

ἐγεγόνει σῶν πεπτωκότων οἱονεὶ προπῆς 
ἐν. πολέμῳ γεγενημένης. Ἐκείνην μὲν 
οὖν σὴν ἡμέρων ἠδύμησεν ἡ δύναμις, κα- 
σαπεπληγμένη τό τε παράδοξον καὶ πὸ 
τ λῆθοο; χῶν πεοξοιδεμν: στῇ δ᾽ ὑστε- 

βίῳ. περὶ τὴν αὐτὴν ὥραν ἅπαντες ἑαὺ- 
τοὺ; ἀνελάμβανον καὶ. καπ᾿ ὀλίγον ἀνα 
καώμενο; σὸ ᾧρονεῖν, ἀνέστησων καὶ «τὴ 
σώμα διέσέϑησαν, ὁμοίως «τοῖς ἐκ φαῤμα- 
κοχοσίας διασωθεῖσιν. Ὦς δοἄθηχ Ὠ16}16 
ΡΠ ηϊα5 χχὶ. 63. αἰϊμα γεημϑ 1π δοάρηη 
Ρομὴὴὶ βίκε ρεπί ϑαηηονμι πο ἶ, σοι 
αὖ. ἐμ απῖα, φάτ γιρηϊ, τη ΉΦ ΠΥ Σοῦ: 

εὑρίσκετο δὲ καὶ σμήνη. 

σοσαηί,. 14 ἐπὶ επαίμγ σοπίγαλὶ ἥοτο 
γἠοαοάεπαγί, σέο (ξαΐεη βίνα. Με- 
γϊηϊς δ᾽ αίἄθτὰ ρτθίεγεα ΠἸοΙ οου 4ε5 
11. 103. ϑδιίγᾶῦο ΧΙ. Ρ. 826. .ξ]18- 
Ὡὰ5 ἢ. 8. ν. 42. Ρτοοορία5 Β. σοίῇ. 
ἵν. 2. Αλ]Π].δπὺβ αυϊάετῃ ἴα : ̓Εν Τρα- 
“«εζοῦντι δὲ σῇ Ποντικῇ ἐκ σῆς πύξου. 
γίνεσθαι μέλι πέπυσμαι, βαρὺ δὲ σὴν 
ἐωμὸν ΤΟυΤΟ ἐἐνῶι καὶ σοιεῖν μὲν «σοὺς 

ὑγιαίνοντας ἔκφρονας, φοὺς δὲ ἐπιλήσσους 
εἰς ὑγίειαν ἐπανάγειν αὖϑις. Αἀ ΄8 
δαίοσιρῆ, αυ85. πὰς ἰγδηϑίειγε πο]ο. 
Αἀάο ἸΙοουπη (σ8}}} Ῥεγγ)ονιεἰ εχ Ἰῖδτο : 
Τγαῖϊό γμῦ ἰε Οὐονιηιότος Ὧ(ε ἰὰ Με 
ηοῖγ ἴοτὴ. ἵν Ρ. 285. Ο ἀδέῤείε ἃ Τα- 
γάρ Οὔ ΓΟ ΟΦ σδηίς ψηϊηΐαμος αἷξ 
γηλεί ἀ᾿ “ακξα χμὶ εὲ ἃ ἱγὸς δοπι ἡπατολέ, 
εἰ πε ὑαμΐ φΗ6 4. ῥαγας ἐοοχασ: 1 εγὲ 
ΓΙ Σ ἐγὸφοηπαιρυ αι, φιαϊπό, 11 σα 
μ7:6 ἐνγειδ ἀἤγεμε ἃ σόια γμὶ δ71 21.471-- 
επί, οὐ ο᾽ο!ὲ ῥομγ σεία φιοι δ αῤῥείϊε 
ἀε}1- 08} οἷς πλεῖ ἴο]Ϊ. Οἡ ἐμ’ σοπβοε 
μῆς δοϊ οι αὐεὸ ἰ6 παγάερια ; ον ἐπὶ τιέΐε 
αὶ αὐεὸ ἰᾳ δοιονι δ τη οί Κρ γπόη!έ 
αῤῥεἰέο. ὈοΖα, ῥοων ἐμὲ ἀἰοηρον ῥίμς ἀξ 
7ογεε. Θυείη- Ἰοοαπὶ ἢ οορηϊζαπη 
δαδαϊῆες Μαππεγὶ σεορτ. νὶ. Ρ. 11. 
Ρ-. 426. ροτυϊδες δγίογεβθ. νᾶγ]Ὸ5 οδ- 
νεγα. 

22. Ἐντεῦθεν) ἙἘἀά. νεῖ. (ὐσπε 18, ἐν- 
ταῦδας ἀεϊμήε Ρατΐ, παρασάγγας; ἑπτὰ 
ἀᾷῖ, 

καὶ ἦλϑον} 1τὰ  σαπὶ Ἐτϊοη. [οτρ 
Ρτὸ καὶ διῆλϑαν. 

Σινωπέων) Ὠισάσταϑ: ὡς δ᾽ ἀνέλαβον, 

ἐκ αὐτοὺς ἐν πβισὶν!" ἡμέραις, ἐπορεύδ σαν 

εἰς ὦ Τραπεζαεῦντα, σόλιν Ἑλληνίδας δὲ: 
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“4 3 7 με "“ Ψ “ 
πεων ὠὡποικίων, εν τή Κόλχων χωρῶ. 

ἘΧΡΕΠΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ. 

3 Ὁ 3 Ἐνταύϑω ἔμειναν 
« Έ ΕῚ Ν ΗΝ 3 7 “ ἣν. 7ὕ ἔμ, 

ἡμερὼς μι τῶς τριώκοντω, ἐν τῶις τῶν Κόλχων κω- 

28 μῶώϊς, καὶ ἐντεῦθεν ὁρμώμενοι ἐληϊζοντο τὴν Κολχίδα. 

᾿Αγορὰν δὲ παρεῖχον [ἐν] τῷ στρατοπέδῳ Τραπεζούντιοι, 
ΝΥ ͵)ἵ ἰς Ἰχεῦ ΄ , “ 

καὶ εδεξωντό τε τοὺς Ελληνως καὶ ξένιω ἔδοσαν, βοὺς: 
νπ Ὁ ᾿ 

24 καὶ ὠλῴιτω καὶ οἶνον. Συνδιεπρώττοντο δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν 
7 γῃν Ἃ » ᾿ »“»" 7 " " ο 

πλησίον Κόλχων, τῶν ἐν τῷ πεδίῳ μώλιστω οἰκούντων 

25 καὶ ξένιω καὶ παρ᾿ ἐκείνων ἦλθον [πλέον, βόες]. 
Ἂς 

Μετῶ 
δὲ -» Ν 7 ἃ Ε 7 ᾿ ἘΠῚ 5. 

Ἑ τοῦτο τὴν Θυσίων, ἣν εὔξαντο, παρεσκευάζοντο ἥλιον 
Ν » “ ε 7 Ε -“ »“» Ν- » ὮΨ Ν 

δὲ αὐτοῖς ἱκωνοὶ βόες ἀποϑύσαι τῷ Δικ τῷ ΣΣωτήρι καὶ 
» ς δ ς »“- ΕΣ Ν "“ ἃ 

τῷ Ἡρωκλέϊ ἡγεμόσυνω" καὶ τοῖς ἄλλοις δὲ Θεοῖς, ὦ 

εξ ΟνΤο. 
ἰκ 

3 ἐξ Ν Ν 32 ΑἊ ὟΝ » ΜΝ (5. 

Εποίησων δὲ καὶ οὐγώνω γυμνικὸν ἐν τῷ ὁρεί, 

ἐνδώπερ ἐσκήνουν" εἴλοντο δὲ Δρακόντιον Σπαρτιάτην (ὃς 
9) “ ΕΣ ΕΝ ΕΣ 

εῷυγε σῶΐς ετἴὶ ὧν οἴκοθεν, στο δον ὥκων κατωκτωνῶν, 

φωσέων μὲν ἄποικον, κειμένην δὲ ἐν στῇ 
Κόλχων χώρᾳ. Ατηδηὰβ ἴη1|Ὸ Ρετὶ- 

ΡΠ 8» Ἐὐν' Τραπεζοῦντα ἥκομεν, πόλιν 
"Ἑλληνίδα, ὡς λέγει ὃ Ξενοφῶν ἐκεῖνος, 

ἐπὶ ϑαλάττῃ ὠκισμένην, Σινωπέων ἄποι-: 

κον. ἴη Ὠιοάοτο οᾶνε, πΠ6 νϑυΠοηθ πη 
Ἰατηα πὶ [Ἐπ δτὶ5 : ἡεγΖῖο ἀϊπο ας ΤΥα- 
ῥέπωμίθηι ῥέγνέπεγε. Ῥεγί πθηΐ δηἰπὶ 
νετθᾶ ἐν σρισὶν ἡμέραις Δα ἀνέλαβον. 

κώμαις) Βτοαφοὶ ΠἰΌετ, ΓΗΔΤΡῸ ΒΊΈΡΗ. 
εἰ Ραγιί, οὰπὶ Εἴοῃ. κώμαις ἀδηῖ, 
αυο4 νοσαΌυ] πὶ ρτοίεγεπά τα να ]- 
ξαῖο χώραις σεηίαϊ. ΡΙατγαΪ επὶ ΠῚΊ 
ΠΌΤ ΘΥΟ ΠΌ]Π0] ΧΟΠΟΡΠΟη αἵὰ5 εἢξ 
τερογίταγ μος αυϊάετῃ εἴ. εϊηάςε 
εχ ΠῚ 6 πῈ ἢ τῖ8 νυ]σαῖα πη καὶ ἐντεῦ- 
εν μὲν ἐληΐζοναο σοττεχὶ, ηἰἢ χαρά ἴῃ 
Οοαά. εἢ (στρταπι κῴνταϑαλα. 

23. [ἐν] τῷ στρατοπέδῳ] Ῥτεεροῆ- 
κτἰοηθ αὶ Το] αΠ οὔ! τα ἴῃ Εἰοη. 11- 
Ὦτο. ἀείποερβ Τρασεζούσιοι ἀἀτ δι], 
Τα] 6 5 σε Ογγ τ Φητ1Π8. 

24. δὲ καὶ ὑπὲρ} Ῥατι, στὴ τᾶγρῖηα 
διίερῃ. γὰρ δὴ καὶ ὑπὲρ ἀαῖ. 

καὶ παρ᾿ ἐκείνων) Εἴοη. καὶ οτηϊτΕ, 
Ἅεῖθα [εαυξδηῖα πλέον, βόεε ---- ἱκανοὶ 
ἴῃ. Εάά. νεῖ, οὐ α εἰ πε], πηᾶΓρΡῸ 
δίερῇ. εἴ ΠΠΌὲγ Ρατιῖ, σὰπὶ Ετοη. ΤὰρΡ- 
Ῥίενις. Οὐοπ]εδξατγατη Τιεοηο αν! σλέ- 
“νώ τεσερεγαηΐ ν᾽ εἸ 5, ἩυἱοΠΙ ΠΙῸΠ, 
ἤδυηθ, Οοπίτα ὙΥΕΙΚα ρος πλέον 

πα εγα ΠΔ ρετ ες θοὰσπὶ σεηΐεδαΐί, 
Ἑαυϊάετιαι νοοᾶῦυϊα ἄπο πλέον βόες 
[ρατία εθε σεηίεο ; πο (εο]αῇ, ες 
πατηετο Ὀοὰπὶ δααϊίο Τυἰριοατὶ νεῖαξ 
[εαυς 5 ἱκανοὶ βόες. 

25. ἀποϑῦσαι) ψεῖθο υτἱτγ ποῖες 
ἴῃ Ηε]]εδηΐοῖβ ἵν. 4» 21. ᾿Αγησίλαος 
μὲν ἐς Δελφοὺς ὀφικόμενος δεκώτην τῶν 
ἐκ τῆς λείας τῷ ϑεῷ ἀπέϑυσεν. ΄συδε τα- 
Ῥεῖ ἴῃ ᾿Αρεῆϊαο σΔΡ. ἷ. 34. ῬΙΡΒΙ- 
Ἰὰ5 σοτη οι 5 Αἰθοπθὶ ἱ. Ρ- 292. ναύ- 
κληρὸος ἀποϑύει τις εὐχήν. ΕΑ τάξη 
αρα ϑυσίαν ἀσοδιδόναι, εὐχὴν ἀποδιδό- 
ναι, τεξϊε πιοηθηῖα Μόοτῖο ργὰ δὰ 
111. 2, 12. Αὐτίδ ΠῸ85 ΑἸΔΡ. ἷν. 9» 6. 
καὶ ἐπὶ σπούτοις σῶν μάντεών σινες 
μῆνιν ἐκ Διονύσου ἦδον, ὅτι ἡ ϑυσία ἐξε- 
λείφϑη ᾿Αλεξάνδρῳ ἡ ποῦ Διονύσου. καὶ 
᾿Αλέξανδρος ----- καὶ τῷ Διονύσῳ σὴν ϑυ- 
σίαν ἀπέδωκεν. ΟΌΪ ἱπερίε ἐπέδωκεν νὰ ]- 
ξαῖατ. 

ἃ εὔξαντο} Ῥτοπούηδη εχ Ράτι, εἴ 
Ἑτοη. τεβιταϊς ΗΠ πίοη, ἔογγηαπα 
εὔξαντο ῥτοὸ ηὔξαντο να βαῖο εχ Θπεϊῇ. 
Ζευπε. ἢΙοάοτγιβ: αὐτοί σε σῷ σε 
Ἡρακλεῖ καὶ Διΐ σωτηρίῳ ϑυσίαν ἐ ἐποίη- 
σῶν καὶ γυμνικὸν ἀγῶνα, καϑ' ὃν τόπον 
φασὶ προσαλεῦσαι σὴν ἜΚΕΝ καὶ φοὺς 

περὶ ̓Ἰάσονα. 

ὃς ἔφυγε παῖς ἀν] Ιπερτὰ τῇ ἔφευγε 
εχ Ῥαγ, οἱ ϑυϊάα οοιεχὶ. ϑυϊάαδ 
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ξυήλη πατάξας) δρόμου τε ἐπιμελήθήναι καὶ τοῦ ὠγῶνος 

προστατήσω!. 

Ἐπειδὴ δὲ ἡ ϑυσία ἐγένετο, τῷ δέρματα παρέδοσαν 26 
"»" 7 ᾿ « »“, » “ τ“ Ν ͵ 

τῷ Δρωκοντίω, κωὶ᾽ ἡγεισσοι ἐκέλευον, ὅπου τὸν δρόμον 
Ν »7 ς Χ Ν Τῇ . 7 δ᾽ Ν 

πεποιηκὼς εἴη. Ὁ δε, δείξως, ὅπου παρεστηκότες ετύγ- 
“ ς ͵ ΕἾ) [ὰ ΄ « .“] 

χῶνον, Οὑτος ὁ λόζος, εῷη, κώλλιστος τρέχεῖν, ὅπου ὧν 

τίς βούληται. 
"Ὁ Ἴ 2} ΣΡῊΝ δὴ 

Πῶς οὖν, ἔφασαν, δυνήσόντωαι πωλαΐειν 
3 », "»"-7-: «“ ς ᾿ ἰε "»“᾿, ͵΄͵ 

ἐν σκλήρω καὶ δωσέι οὕτω; Ὁ δὲ εἶπε' Μῶαλλόν τι 
3 ͵ ς 7 

ουὐνιώσετῶί ὁ κοτῶηεσων. ᾿Ηγωνίζοντο δὲ παῖδες μὲν 27 

στάδιον τῶν ωἰχμωλώτων οἱ πλεῖστοι, δόλιχον δὲ Κρητες 
δες ΣΕ ϑο δὺν »᾽ ῃ ᾿ Ν 

πλείους ἡ ἑξζήκοντω ἔϑεον' πώλην δὲ, καὶ πυγμὴν, καὶ 
͵7 Ὁ; Ν ἢ “ἕ δ τ Ν Ὺ͵,ἰἨ 

πωγκρώτιον ἐτέροι᾿ Κκ͵ὶ Κωλή ϑέα ἐγένετο' πολλοὶ γὰρ 

Ῥτϑοίετεα παῖς ἔτι ὧν ἀαΐ ἴῃ νοῦ. ξυήλη 
σὰπὶ ῬΠοΙο ἴῃ [ἐχῖοο Μ5. πιοπεηΐε 
Ῥοτίοῃο ; ἰρίτυσγ ἔφ γτεβιῖταὶ, Οἷν 1. 
9, 2. Εἴοη. ᾿ἰθεῦ νεῦρα σαῖς ὧν οτηϊτ- 
τ. 

δρόμου ἐπιμεληθῆναι) ὙΕΙ͂. ἱπῖογ- 
ῬΓείδταγ μή ῥγοφρισογεί, ἀοβρπανεὶ ἰο- 
διηι αὐ σμγγοηαάμηι. ϑεξὶ, χ6. εἰ τὸν 
δρόμον “ποιεῖν. 

26. δέρματα) (Οοτίϊβ νἱξεϊτηᾶτα τα 
σεοίασατη Βτιοάθουαβ ἰαϊτα! νοϊαϊῖ 
σέρμωτα, τποίας, ἸΏ ρ᾿ΠΠΠπ)6., Μοηδηὶ 
θα Ατορ δ ΐβ δά Ρ] αἴαπιὶ 86. 
εἰ γείρ. 693. ἱερεὺς τὰ λειπόμενα τῶν 
ϑυσιῶν, ἰὰ εἰ δέρματα καὶ κωλᾶς, 
ἐλάμβανεν. 

δυνήσοντα.] Ῥατῖί, Είοη. δυνήσεσθαι. 
Βεῖϊπάς Ἑάά. νεῖὲ. ουὐπὶ Οαε]ξ, ἀδηῖ 
μᾶλλον ὅτι γε. ΝΥ εῖκε μᾶλλόν τοι 
τι] εθαΐ Γοτὶρία πη. 

27. τῶν αἰχμαλώτων) Οδρίϊνοξ, ἴετ- 
ΨψΟΓαΠῚ ΠαπΊετο δῦϊῖος, οσαπὶ γθοῖβ 

ἀοτηΐηῖβ υηᾶ ἀείσεπάστγε ἴῃ σετ ἃ ΠΊΘ ἢ 
ἸΙαάδοταπλ αἰ 5 ΤΔοτόγαπη., πιεγῖῖο Ν εἰ- 
{Κῖο ἰπίοϊθης εἰ Οτϑθοῖὶβ πηοῦῖ 5 ἴῃ - 
αἀἰϊξπαπι ες ναπι, εἰπάς ἀπάε αἰ- 
ΟδΠ5 ὈΔγΌΔτΙ5. ΡΌΕΘΓΙ5Β. ΠΟΙΙτΙὰ ΠῚ ΡΓΘΘ-- 
σᾶγαπ ἀγα πὶ μα θοτσᾶγα πὶ {ᾺὈ11Ὸ 
δάἀνεηϊδε Μετῖίο ἰρίταγ σοηϊεοϊζ 
Ὑἱγ ἀοέϊας (οτγιρία τι οἱἱπη Πὶς ἔα εξ 
Λακεδαιμονίων, ααὶ {φρ᾿Ππ|6 ρτορῖεγ 
ςἀποσατιοηίς, ἀϊ οἱ ρ! Γπ8ὲ εἰ τηόγατὴ ἤ- 
ταὶ τα ἀϊπαπὶ Ἰαηξαπίαγσ Οτείθαβ. 
Θυοά ταιϊοηϊθυ5 Ψγεὶκιι ορροίαϊς 

΄ Ἰῃΐογριος βειγηδηίους Πα ῤζαγί, ὯΟᾺ 

ἴὰπὰὶ Αἰ ῆ οἸ]ε εξ νϊἀείυγ ταϊῃϊ ἘχΡ]!- 
ἄτα, Μιτγαίαγ θη] πῇ 116 ἑαηῖατῃ ρα6- 
ΤΟΓᾺΠῚ ὨῸΌΠΊΘΓτα [(οδάϑο ΟΠ Ογ Πὶ 
ἴῃ ἐχεγοϊία δχίετγο ; Ἰρίταῦ σαῖδὲς ἀκ 
(εγν}]5 δάα]τῖς ἱπιειργεῖασὶ πηᾶνοϊί, 
Θυοά με αἱὰπὶ [ἘΥΠΊΟἢ 5. σγθθοὶ ἢ 
βει! ροίπι, ἀαδίτο. Παῖδες δαῖτα ἈΌῚ 
εγνι εἰ τὐϊηϊῆτι αϊσαηίαγ, ἀοτγαϊηὶ 
ἤση] ποπιϊηδηῖα. Αἰαυὶϊ παῖδες 
ἀρὰ ϑρατγίδηοβ αϊσεθαηῖατ αἴᾳαε δά 
ϑοϊδίθ τη ΔΠΠΟΓᾺΠΙ 18, αυὰ ἜρΡΠΕθο- 
ΓΤ Π| ϑοῖαϊο ΠῚ ᾿ΠρΡΤΘαΙΘὈα πταγ, ν]αδη- 
ἴυταῦς ἃπιδίογαβ ὰ05, (ει ϑράατγίδηϊ 
ΟΠΊΠ68 πὶ 4υ1]} 6 ἀπηαΠα 1, παι- 
δικὰ, ἰερὶθς5 ποη ΓΟ] τὴ ρετγιηϊ τε ητ- 
Ὀὰ5 Γδἀ δεἴᾶτη ᾿ἰαδυάδαπιθα5, παρε ῦαπε 
εἰ οοἰεῦαῃς, αὐ εχ το ἀς [ςεδά, 
ΤΕρΡα ΌΪσα σοηβαΐϊ,}) ἴθ Ὀδιϊα {ἐστὶ 
εξ. δῖα ϊησ παίϑ τ πᾶγί8- 
[Ἰοπ65 ἀθ ριδιὶβ ῬΓῸ νἱΐα Ἀπ ΠΕ ΤΩ 
εἰ ἀπιδητῦθυβ8 ΡΓῸ ἃπηδῆ!ς ἴῃ ῥρτο]ο 
Ρυρηδητθα5, φαϊθὰ5. τείετγιϑ ἴα ητ ἢϊ- 
τουῖδΒ διθθοθθ, Θαϊὰ ἰριταγ Πλΐγα ΠῚ 
ΘρΑτίΔΠ08 ἴῃ Ἔχϑγοϊία Ογτὶ Γεοατῃ ἀὰ- 
ΧΙΪΕ α ρδῖγια ἃπηδῆοβ [105 ὃ 

δόλιχον) ϑομοϊίοη Οπε]ξ, τὶ Παᾶ- 
Ὀεῖ 84 ἢ. 1. Πξθο : δόλιχον ἐσπσὶ πὸ ἕσ- 
σάκις ἀνελθεῖν καὶ κατελθεῖν, ἤγουν 
σ΄λεονώκις παρακάμψαι. ς, Ραδεὶῖ 

Δρομ. ρΡ. 9ύ. 
ἕτεροι" καὶ] Εάά, νετῖ. οὐτῇ Οσυεϊῇ, 

εἰ Ρατι, Πθὸς νει οὔτ πηί. 
καλὴ 9έα)] ΝΥ εἶκε καλὴ ἡ ϑέα (οτὴ- 

Ρίαπι τρδὶεθδΐ ; τθέϊε, Ραίο. 
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΄͵ τ ᾽ “Ἢ « Ν ᾿ 

κωτέβησαν, καὶ, ἅτε ϑεωμένων τῶν ἑταίρων, πολλὴ Φι- 
᾿ » : 77) Ἃ «“ 9} 3 

28 λονεικίω ἐγίγνετο. Ἔϑεον δὲ καὶ ἵπποι" καὶ ἔδει αὐ- 
. Ἃ. ἤν “ἢ “ Ἄν οἰὴ 3 -“ 7] » 

τους, κωτῶ τοῦ πρῶνους ἐλωσωντῶς, εν τῇ ϑΘαλάττη ὥνω-- 
“’ 7 “᾽ Ν Ν Ν ῳ : ; Ν 

στρέψαντας πάλιν ἄνω πρὸς τὸν βωμὸν ἥκειν. Καὶ 
7 Νν ν᾿ », ὧὦὦ » Ἔ 327 Ν Ν δια 

κώτω μεν οἱ πόλλοι ἐκυλινδοῦντο ἄνω δὲ σρὸς τὸ ἰσχυ- 
ψν 7, ἡ 5 Ψ «ὦ Υ 

ρῶς ὄρ ιον μόλις βάδην ἐπορεύοντο οἱ ἵπποι. Ἔνϑα 
Ν ΄- Ν' ΄ ἂν Ψ» ΕῚ Ἀζὶ. 

πολλή κραυγὴ κωὶ γέλως κ͵ὶ πωρωκελευσὶς ἐγίγνετο 

ωὐτων. 

κασέβησαν) Αι οογέαηιοη ἀεηεηαε- 
γαπὶ, ΟὈΤῚ [γοῆθίο ᾿ητεγργείδταῦ 
γεῖκε, ϑυϊάδπι σουηραταπηβ, χώτωώ- 
βαίνειν, σὸ εἰς ἀγῶνα χωρεῖν. Ἰία κα- 
ϑιέναι «ἃ δράματα ἀϊοπηῖυγ ροείς Ατ- 
οὶ, ὈὉειεσαπῦ νεῦρα πολλοὶ γὼρ 
κατέβ. οτηϊτταηΐ 1.π|. Β4Π]. ΟΕ], 

σῶν ἑταίρων) Βτοάεεὶ ἑταιρῶν ργοῦᾶτα 
ν᾽ άστυγ Ζειηδ, τη ργοθαΐ ὟΝ εἰκε τηᾶ- 
16 πὰς γαίεσθηβ ἰερεβ, απ86 ΤῊ. ]1ΕΓΘ5 
8. Γρεέϊδοι}}5 Ἰαἀογατη ΕΥΤΠΙσΟΤΌΤΩ 
ἐχοϊαάεραηί, [Ιρίς ἑαΐριοαίαγ {οτὶ- 
Ῥίσηι ΟἸἸτν ἔα {6 Θεωμοένων ὧν καὶ ἐρα- 
σταὶ ἤσαν, σοπ]σξίατα δοιπία ἢ 51 σεῖ- 

Ὅδ παλην--ἷΐτεροι ἀδ {ΠΠ Ἐπὶ ρα ετὶ5. ἰῃ- 
[6}ΠΠ5ὶ ἀε θεῖ, τὰ πῇ ἑταῖροι ρο πὶ εἴτ, 
411] Α)1ᾶς ἐρασταὶ ἀϊσα πίὰτ, ϑεὰ ραῖο 
πὰ ἕτεροι ΟΡΡΟΩΪ φυετὶβ ἀρῖεα πο- 
τηϊη δὶς εἰ ἤρηϊῆσατγα νίγοϑ. 

28, ἀναστρέψαντας) Ετοη. ἀποσαρέ- 
ψανσας ἰοαπεητὶ ἄνω οτῃ ο. 

ἥκειν} 1ΔΌ0εγ Βτοάξοὶ, πηᾶῖρὸ ϑίερῆῇ. 
ῬατγιΓ, Ετοη. ἄγεν. εϊπάς ὀρθὸν μό- 
γις ἀαι Ἐτοπ. 
Ἔνθα} Ἐχ ἘΕτοῆ. δὲ δάγεοῖς Ζειηξδ, 

αποά οὐπὶ ΝΥ εἰ κῖο οτα! ἢ, πὶ ἐνθάδε 
(οτθεσθ πλϑὶ μοσἰ5. 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Ἐ΄. 

ΟΕ Τὶ 

᾿ Ν. 9 “ιν. Ἧι Ἂΐ 7] 37 ν 

ΘῈ μὲν δὴ ἐν τή ἀναβάσει τῇ μετὼ Κύρου ἐπραξαν 
ΠΝ Υ᾽ .“ ϑ "“ »“ Κὰ 3 ἣ 

οἱ “Ἑλλήνες, καὶ ὁσῶώ ἐν τὴ ττορείω τῇ μέχρις ἐπὶ ϑώλατ- 
ν᾿ ἢ ᾽ “ ΕἸ ᾿ ς "»ο“΄᾿ 

τῶν τὴν ἐν τῷ Ἐὐξείνω Πόντῳ, καὶ ὡς ἐπὶ Τραπεζοῦντα 
᾽ « τὶ ΄ ἃ 4 

πόλιν Ἑλληνίδω ὠφίκοντο, καὶ ὡς ἀπέϑυσαν, ᾧ εὔξαντο 
͵ ᾿ 3} ΄" 3 -Ὁ ᾽ ᾿ 

σωτήριω Θύσειν, ἔνθα τρωτον εἰς φιλίαν γὴν ἀφίκοιντο, 
᾿ οο 7 » Ε] 

ἐν τῷ τρόσιϑεν λόγῳ δεδήλωται. Ἔκ δὲ τούτου συνελ- 2 
᾿ ἣν Ν “» “ 7 ξὰ ὧὖ Χ 

ϑόντες εββουλεύοντο τϑερὶ τῆς λοιπῆς τορείως᾽ ἀνέστη δὲ 
“»Ὕ ᾿ 7 3) ἘΣ: 3 

τῦρωτος ᾿Αντιλέων Θούριος, καὶ ἔλεζεν ὧδε Ἔ γὼ μὲν 
νι, 3) ον ἢ δ. » 7 ΧΑ 7 

τοίνυν, ἔφη, ὦ ὠνόρες, ὠπείρηκω ἠθὴ συσκευαζόμενος, 
7 ον ν ς “ἢ » 

καὶ βαδίζων, καὶ τρέχων, καὶ τῶ ὕπλω ᾧέρων, καὶ ἐν 
᾿ ἘΝ Ν ὰ 

τάξει ἰὼν, καὶ φυλωκὼς φυλάττων, καὶ μωχόμενος" 
ΕῚ »΄»“7΄ῃ΄ λ » "2 ΄ο"Ὃ» 5 

ἐπιθυμῶ δὲ ἤδη, πωυσώμενος τούτων τῶν «σόνων, ἐπεὶ 

καὶ ὅσα) ἙἘΐοη. ὅσα οτηϊῇῆϊξ, ἀεὶ πά 
ὑπορεία Οοἀ. Ρατ. 

μέχοις] [τ Ζειπὸ οαπὶ (οάϊοα Ρα- 
τι, εὐ σαεὶξ., ΜΨαϊραίαπι μέχρι τανο- 
ον Ν εἸΚε. 

ἐπὶ Τραπεζοῦντα) (οά,. ΡΑΠ, Εἴοη. 
εἰς Τρασ΄. ἀδηῖ. 

καὶ ὡς ἀπέϑυσαν----ἀφίκοιντο] ἘΔά, 
νεῖ. ϑιερῇ. εἰ σε]. ἤθοο οπλϊταηΐ, 
485 εχ ζηαγρίπε ϑιθρῆ. τοσερις [.6- 
οποϊανὶι5, Νεϊπας, Ηαϊοξίηίοη εἰ 
Ζεαης, σοπβτγηγαῖα δυξτογαῖε Οοάά. 
Ῥατ, εἰ Εἴοη, τὸ ϑύειν εχ πηδύρίπδ 
Θίερῃ. ἔεο, εἰ Ετοῃ, ϑύσεν τεδίταις 

Ζεαπα, ᾳφαοά νοϊαϊς βειὶ εἰΐατη Ῥοτ- 
ἴοῃ, Οοπηρατζὰ 11]. 2, 9. Ιάετὰ Ζευης 
ἀφίκοιντο ΕΧ τηλΙρῖπε δῖερῆ. εἰ Ετοι. 
Πθτο τείειταὶς ἴπ ἰἸοσαπι Ὀαγρατὶ ἥκοιν- 
σο. Ἐγυΐίάεπι ῥσεί! εἴ, αυοά πείοϊο 
απᾶάς δτερίαπι ροίαϊε γε κε ἀφή- 
Ἀοινῆς 

2. ᾿Ανσιλέων)] Ματῖρο ϑίερῃ. οσυπὶ 
Ῥαχῖ, εἰ Εϊοπ. Λέων, ἀεί πάς Θούσισς 

ἄἀδηὶ Ῥατί. εἰ Ετοη. 
τάξει ἰὼν] Ἐτοη. ὧν ἀδί, εἰ ἀείποερς 

νοῦ σὸ λοιπὸν-- καϑεύδων οτηϊεζ, 
Ῥατγιῖ, καϑεύδων ἰαδῖατη οπἱ εἶ. Ἐδε- 
τρίοίτας Ἰοοῦ9 Οὐἀνγῆθδοε χὶμ!. 118. 
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Θάλατταν ἔχομεν, σλέιν τὸ λοιπὸν, καὶ ἐκταϑεὶς, 

ὥσπερ Ὀδυσσεὺς, κωθ εύδων ἀφικέσϑαι εἰς τὴν Ἕλλά- 

5 δῶ. Ταῦτω ὠκούσαντες οἱ στρωτιῶται ἀνεϑορύβησαν, 

ὡς εὖ λέγοι καὶ ἄλλος ταύτω ἔλεγε, καὶ πάντες οἱ 

ππωρόντες. ἜἜπσειτω Χειρίσοφος ἀνέστη, καὶ εἶπεν ὡδε" 

4 Φίλος μοι ἐστὶν, ὦ ἄνδρες, ᾿Ανωξίβιος, ναυωρχῶν δὲ τυγ- 

χάνει" ἣν οὖν πέμψητέ με, οἴμωι ὧν ἐλϑεὲν καὶ τριήρεις 

ἔχων καὶ τλοῖω, τὼ ὑμᾶς ἄξοντα᾽ ὑμεῖς δι, ἐπείπερ 

αλεὶν [βούλεσϑε, σεριμένετε, ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω": ἥξω δὲ 

ταχέως. ᾿Ακούσαντες ταῦτω οἱ στρατιῶται ἥσϑησώάν τε 

καὶ ἐψηφίσαντο, πλεῖν αὐτὸν ὡς τώχιστα. 

5 Μετὼ τοῦτον Ξενοφῶν ὠνέστη, καὶ ἔλεξεν ὧδε" Χειρί- 

σοῷος μὲν δὴ ἐπὶ τλόω στέλλεται, ἡμεῖς δὲ ἀνωμενοῦ-: 

μεν. Ὅσα οὖν μοι δοκέϊ καιρὸς εἶνωι ποιεῖν ἐν τῇ μονῇ, 
δταῦτω ἐρῶ. Πρῶτον μὲν τὰ ἐπιτήδειω δέι τοοριξσϑαι ἐκ 

τῆς πολεμίας" οὔτε γὰρ ἀγορά ἐστιν ἱκανὴ, οὔτε ὅτου 

ὠνησόμεϑ ὦ πάρεστιν, εἰ μὴ ὀλίγοις, ἥ τε χώρα πολεμῶ" 

κίνδυνος οὖν, πολλοὺς ἀπόλλυσθαι, ἤν ἀμελῶς τε καὶ 

“ ἀφυλάκτως τσορεύησϑε ἔπὶ τὼ ἐπιτήδειω. ᾿Αλλά μοι 
»κ Ν -ἢᾧ΄ῇ 7 ᾽ ΄ 5, 

δοκέει σὺν τρονομιωὶς λωμίβανειν τῷ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ 

3. Ταῦτα ἀκούσαντες) Ζειηδ πείοϊο 
4υὺ4 διιξϊοτίταῖε εὐἀϊάϊε ᾿Ακούσαντες 
ταῦτα. Εαά. νεῖϊ. σὰπὶ συεὶῇ, ταῦτα 
οτηϊτταηΐ. 

ἄλλος ταὐτὼ]) Τὰ σαπὶ Οαβαϊίοης 
Ουεὶῇ, Ραγ. Ετοη. ἄλλως ταῦτα Βαά. 

νεῖ, ἂπῖς εϊπυτη ἐς Πυιοῃϊηΐο- 
Πυ τ. 

᾿Ἔσεισα])] Ἐχ Εἴοη, δὲ ἀά͵εοῖϊς Ζειπα. 
Τάδται Ἰιθογ βαῖίπι ναναρχῶν δὲ καὶ Ὠδ- 
δεῖ. 

4. τὰ ὑμᾶς] Ῥατ, εἰ Ετοη. τὰ ἡμᾶς 
ἄαπι. ειηάς εἴπερ πλεῖν ἀατ Εἴοη, 
Ῥοῆεα ἔστ᾽ ἀν (υεἰ 

5. μὲν δὴ} σους οσὰπὶ πε], ργθοίαϊὶ 
γυϊραῖο ἤδη. ϑεηιεη- μοι ἀεοῆ ἴῃ 
Ζαης. εἰ αεῖ. (εὰ Ππαῦεῖ εἰἰατὶ ΤδΓ- 
ξο Μη ]οῖῖ, Ὀιοάοναβ χὶν. 20. ἐχελαλεν 
Χειρίσοφον ἀπίστελων εἰς Βυζαντων ἐπὶ 

πλοία καὶ τριήρειςτττασοῦπτον μὲν οὖν ἐπὶ 
κέλητος ἐξέπεμψαν. λαβόντες δὲ σῶν 
ἐπικώπων δύο πλοιάρια παρὼ σῶν Τρω- 
πεζουντίων ἐλήσσευον ποὺς περιοικοῦντας 

βαρβάρους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ 94- 

λαττῶν, 

6. πάρεστιν] Ματῖρο ϑιίερῇ. ουπὶἢ 
Ῥατῆ, εἰ Ετοη. ἀδς εὐπορία. 

πολλοὺς) Ετοη, πολὺς ΟσΌΠῚ κίνδυνος 
απρεῆβ ἀατ. ϑεαυθῃβ πορεύησθε ΕΧ 
τηδγσίης ϑιθρῇ. Ῥατ. οἵ Ετοη, δαϊζοὶ-- 
νἱ ἴῃ Ιοοὰπι νυ ρα τὶ πορεύωνται. 

ἡ. σὺν προνομαῖς.) ἴἴὰ ϑίερῃδηιϊβ 
σαπὶ ἰἰτο Ῥατὶ!, εἰ Ετοη. συμεπίρονθ- 
μεῖν Ἐ44. νεῖ, (σε), συμοτρονοεῖν ΟΔ- 
ἤΑ]ο εὐἰάϊι, Μαωυτεῖὰβ σὺν προδρόμεοις., 
Βτοάεραβ συμστρονομαῖς σοττῖρι νο] αἱξ ς 
Πος ἰρίιᾳπι μοίξετας εἰ ἴῃ πιᾶτρὶπδ 
ὙΠΟ, συμσιρονομεύονσας ΠΟ] ΟΕ δὲ 
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ΝᾺ “ὉὝ ς ς »" Ν Δ » -“ 

μῆ σλανᾶσϑαι, ως σώξησϑε" μας δὲ τούτων ἐπιμελει- 

σϑαι. Ἔδοξε ταῦτω. 
2 Ν 7 Ἂς « “ ᾽ 7 7 

Ἐπὶ λείων γὼρ ὑμῶν εἐκπορεύσοντωί τινες. 
΄ " .»ν ν᾽. ἄλλ Ν ΄ ἀν 

βέλτιον εἰνῶ!, ἡμῖν εἰπεῖν τὸν μέλλοντῶ ἐξιέναι, 

7 7 » ὥ Ν "δ ὃ 

Ετ, τοίνυν ὡκούσωτε καὶ τῶϑδε 

Οἴμωι οὖν 

φρώᾷιν 
δὲ χοὺ -“ Ν ᾿ “ὦ ΠῚ » εζ » ᾿ 

ε κῶώι Οῖο!, νὼ Ἀώὼὶϊ τὸ σληϑος ͵ ὠμυεν τῶν ἐσίοντῶν κοΐ 

“ ͵7 7 Γ: “ 

τῶν μενόντων, καὶ συμπαρασκευάζωμεν, ἐάν τι δέη καὶ 

βοηϑησαι τισιν ἂν καιρὸς ἤ, ἴδωμεν, ὅποι δεήσει [βοη εἰν" 

Ζειπε ἰηΐεγργείαταϑ : 
βοιμὶ ῥγαάεπίμν, ὙΝεϊῆςε ρτίπιο Ιοσο 
ΡῬοίαϊς ἤοο : ὠμοά ἄϊσ ἰφρίργηες, ἐκομγ- 
υβοριόμς ῥαγαηάμηη 6{76 σονηνηθαί μη, ἴα 
αἰϊῖς φογόϊς (εξ. {εφμερεῖς ἐπ 1119 γα 5 
ΟΟΟΗΥΥΙΐ, μὴ ' γεὶ ῥγογμμς τπεὐΐα ἀμηη 7α- 
ἔα μεν ὑπέμπίϊο. διό, Ἰοϊίων ἀμ ο 7 
7 ουηιμία ἔδοξε ταῦτα, κί Λα τες ῥεομέϊα- 
γὶς 160 64 7Π171171 γηο γ16η{1 Κμογ 1 ἐαρο- 
δια. Ψετατα Πος ἱρίμτη [ΑἸ] πὶ εἴα 
νἸάεζατ. ΑἸΙαά επίτη ες πορεύεσθαι 
ἐσὶ τὰ ἐπιτήδεια, (υοά ᾿ρΡ΄α πὶ νοσᾶ- 
ὈαΪο προνομιαὶ, πεονομεία Πρηϊσατι (ο- 
161) αἰϊαὰ ἐσὶ λείαν ἐκπορεύεσθαι, αυοά 
ΠηΡῸΪΙ τα Ἰ] 85 Πα οτὶ συρί αὶ ἔασετε ἴο- 
Ἰεηῖ. Ρεγρίς δυίεπι νἱγ ἀοξὶα5 ἰἴᾶ : 
μά ῥοῦγο, σεγόα ἡμᾶς----ἐστιμελεῖσάδθαι 
υότ “νοἰμρ ὃ---- Εἰφμτάονε Δ ῥίσον Χεπο- 
Ῥλοητετη {ΜΗ σεη ὁ, μί πολ φαΐ 7 

. 2γὸ { σε ῥαμοὶς ἱεηιοῦθ αγτεβ ς, Μά 
Φμη ὀιηῖς, 16γ7115, ῥίμγιδμβυε σοη μναῖς 
εἰ τη νμέδις φωϊάεηι, μὲ σα ῥγο ἑϊμηι, 
2αῤμίαϊωνι ἐκιγεπί, ΤΡ αἰεί θῦη σι τ - 
Πιφμῖς σαμβίγα ομμβοάιϊγει. ΝΛ γονίο, 
φμοΐ ζεγε γιαϊιηη, ῥγαο ἡμιῶς ἐδσοηαίμηη 
ὑμᾶς. δὶς “Ιάεμν ΡΟ} νη: 5 “Μαμμῖ76, 

φμῖ φεγίϊ: σἠαγρές ἰες σόπόγαμχ αν 
ψειϊίεν, 1 οψμοῦ ΦΉΣ ἦϊο αε ἐκ νης 
ἡμᾷ;---ἐπιμελεῖσθϑαι, μέ σούτων γεξεγα- 
ἐμ δεικτικῶς αὐ σαρίγα. (ὐοηγεξίεγα 
γα ἘΣΣΙ 115, φίίαα (εξ, 17. εἰ φαῤ. 2. 
Μᾶ. τ. παγγαρμγ,. Βθῆθ νῖὶγ ἀοέξϊα5 
Γατη πὰ πὶ [επίεπιϊθο σοπ]εξίατα εξ αἱ- 
Τεοαϊο5 σοπηρᾶταία (εέξ. 1. σἂρ. 2. 
ἐοηὰς ἀσουπε νετθᾶ ἀμελῶς καὶ ἀφυ- 
λάκτως πορεύεσιγαι ἐπὶ τὰὼ ἐπιτήδεια, 

ηυοά βοτὶ ἀεθέτε πορᾶὲ Χοπορθοη. 
ΡοΟΙ γ᾽ 5 Ι. 18, 1. φυλακτικῶς χρή- 

σϑαι ταῖς προνομαῖς ἄδτηηο ἀοέϊοβ ο- 
ΙΏΔΩΟΒ Παῖγᾶῖ. [Ι͂ἢ ΟΥτορ. νἱ. 1, 24. 
εῇ ἀς Ογτο: ἐξῆγιν ἀεὶ εἰ: σπρονορειὸς, 
ἅμα μὲ» ὅπως ὅπσι πλεῖστα λαμβάνοι τῇ 

στρατιᾷ τὰ ἐπισήδεια---ἅμα δ᾽ ὅπως ἐν 
ταῖς ἀγωγαῖς τῶς τάξεις ὑπομιμνήσπκοιν- 

αἄεο μὲ μηΐυογ το. Ουτὰ ἱπιρετγαίογίβ 10]]Ἰσεῖ ποη 
ΤΟ] πὶ ἵπ δὺ ἐρεξϊαθαίυγ, φυοά ἱρίε 
ἐχογοῖί απ Ὀδης οταϊπαῖα πὶ (συντε- 
σαγρμένον) εἀποεταὶ δὰ ρᾶθυ]ατίοης5, 
[εὰ εἰἴαπη ἰρίε φυθογεῦδι Δηἴξα εχ 118, 
4008 τορι ο πο πΠὶ Ορτπια ΠΟ8 σοπηρα- 
τογαϊ, δογόδδεν ἄν ὡς πλεῖστα ὠφελοῖσο 
σὸ στρώτευμω, Ἐχ Ὠοο ἰρίίαγ Ἰοοο 
ρρᾶτοῖ, προνομαῖς ΡγΓΟρτΙα πη ΕΠ Ὲ λαρ- 
βώνειν τὼ ἐπιτήδεια σῇ στρωτιᾷ. Α 

4αϊθὰ8 αἰϊνοτίαπη εἢ πορεύεσθαι, ἐπὶ 
λείαν. Θυϊά νεῖοὸ ἤι φυλακσικῶς χρῆ- 
σϑθῶ, σαῖς σπρονομαῖςγ ἰάεπὶ ἰοουϑ, 
σοπιρᾶιϑίαβ οὰπὶ [δέϊ, 1. σαριτῖ5. {6- 
4ασπτεῖς ορτῖπγε ἀοσεῖ : {ΟΠ]ΠἸοεῖ ἢ ἀὰχ 
᾿ρί8ε Ἔχεγοϊϊ πῇ συντεταγμένον δά ρᾶ- 
Ὀμπ]ατοηα πὶ δάποῖὶς εἰ τά οῖς. Μι|ΙΠὶ 
Ἰθριταγ Χεπορποη ἤοο ἴοσο {οτρηῆε 
νάδταγ ὠλλώ μο, δοκεῖ συντεταγμένους 

ἐν σοῖς προνομαῖς λαμβάνειν τὼ ἐπιτή- 

δεια. Παῖο [οἰϊΐοεῖ ορροπίϊαγ ἀεῖπάς 
τεόϊα ἄλλως πλανᾶσϑαι, ἐεηιονς 2α- 

ἰαγι. 1ὰἀ νεῖο ἰδοιε πα ΠΔ᾿ αἰξ, ὡς 
σώζησϑε. Νπο νεέτὸ δι ἀρρᾶτεῖ,; 
δα ΠῚ συτγᾶτη Ρογίπετα δ ἀποῦβ, ἰσὶ- 
ἴὰγ ἡμᾶς; δὲ τούτων ἐπιμελεῖσθαι ἴαςὶ- 
ἰεσὰ Ὠαῦεηΐῖ ἰητεγρτγεία οη πη, ΠπΠΕῸ 
ὉΠ 4 ταῖοηα δά τυεηάα σαῇτα τγαῃὶ 
Ροίᾳπηι. αὶ Καγῖ σοῃ]εέϊαγαγη δῆς 
συμεπιρονομιαῖς λ. σ᾿ ἐσ. ἄλλως δὲ μὴ σλ. 
ὡς σώζεσθα, ἡμᾶς σε καὶ «α΄. ἐπ. ἴῃ νοΓ- 
ἤοπα (ςσαΐα5 εἴ. 

πλανᾶσθαι) Ἑάά, νεῖ. (σαεῖ, σλα- 
γᾷσϑε. Νεῖαπιὶ ἀδάϊτ (ᾳῆκδ]ϊο, {εἀ 
Ιἀφτὶ Παττῃ σώζεσθα, ΠαΡεῖ. 

σούτων) Ἑαά, νεῖ. οαπὶ (σαε] ἢ, ὡς 
σούτων ἨΔΌδητ, 

8. ἐκπορεύσονται) 1απίϊπα συπὶ 
Ουε!ῇ, ἐκπορεύονται Ὦάθεῖ : ἀείποερς 
βίλειστον Ῥατιί, εἰ Εἴοπ. Ροῆεᾶ τιὰ 
μέλλοντα απ. σατὴ Οαε]ῇ. 

ἴδωμεν) ΗἸὶς εἰ ραυϊο ροῖ εἴ μῖα4- 
»145,) ΘΟ ῥεΥ ἡμ7 ἀαὀῥαηπμς, ααοα νυ]5ὸ 
ἀϊοῖ (οἱεῖ εἰδῶμεν. 

ἐεὰ 
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ζῶϊ ὧν τίς τῶν οὐ εἰβοτέρων εἐγχείρη τί Ζοιίεὶν, συμβουλεύ- 

τ ἰδεῖ ᾿ δὺι Χν ας, 9 ὰ ὃν 

ὥμιεν, τσειρώμενοι εἰϑένωι τὴν θύνωμειν, εῷ οὺς ὧν ἰωσὶν. 

ΘἜδοξε καὶ ταῦτω. Ἔννοεῖτε δὴ καὶ τόδ᾽, ἔφη" χολὴ 

τοις τοολεμίοις ληΐζεσιϑ αἱ" καὶ δικαίως ἡμῖν ἐπιβουλεύ- 
αὐ τ ὃς Ἂς ᾿ ͵Ζ΄ « 7ὔ Φ δε "»“ 

ουσιν εχομεὲν γῶῤρ τον ἐκείνων" ὑπερκάϑηνται δὲ μων. 

Φύλωκας δή μοι δοκέϊ δέϊν περὶ τὸ στρατόπεδον εἰνωι" 
αἱ ξ κε ον ἣν ΄ 7ὕ δ 
ξῶν οὖν Κατωῶ βέέθος μερισϑέντες φυλάττωμεν και σκο- 

»" Ἔ ϑ γᾷ ἈΝ - »" ἊὉ-" ς ᾿ή 

Ἰοσωώμεν, ἡττον δύναιντ᾽ ἂν ἡμῶς ϑηρῶν οἱ τολεμίίοι. 
Υ 
Ετι 

τοίνυν τάδε ὁρῶτε" Ἐὶ μὲν ἡπιστάμεθω σαῷως, ὅτι ἥξει 
»ο»ωη 7 ς Ἂς » Χ ἊΝ 9, Ἣν» ᾿Ψὕ 

“πλοιώ Χειρίσοφος οὕγων κώνῳ, οὐδὲν ὧν ἔδει, ῶν μελλῶώ 

λέγειν" γὺν δι, ἐπεὶ τοῦτ᾽ ἄδηλον, δοκεῖ μοι πειρῶσϑαι 
»“, ΕΣ ΟῚ ὡ 

πλοῖα συμπαρασκευάζειν καὶ αὐτόθεν. ἪἫν μὲν γὰρ 

ἔλθη, ὑπαρχόντων ἐνθ δε, ἐν ἀφιϑονωτέροις πλευσού- 

1 μεθα" ἐὰν δὲ μὴ ἄγη, τόςς ἐνϑιάδε χρησόμεθα. Ἐγὼ 
Ἀ ἘΠ ὙΒ “ ν,, ε ὙΦ τα ᾽ 7 

δι ὁρω πλοιῶ πολλώκις πωραπλεοντῶ εἰ ον αἰτήσώμε- 
᾿ Χ “ ͵ 

νοι παρὰ Τραπεζουντίων μοκρὰ πλοῖω, κατάγοιμεν καὶ 
͵ 4 Ἃς δ 7] Ἕ Ψᾷ Ων 

ᾧΦυλάαττοιμεν αὐτὰ, τὼ πηδάλια πωρωλυόμενοι, ἑως ὧν 
ε χ᾿χ Ὁ τἶνἋ ἀν" », Ν ΕΣ 4 

ἐκῶώνῳ τῷ ἄξοντα γενήτῶι, ἰΙσῶς ὧν οὐκ οὐστορήσωιμεν δ 0- 

12 μιδῆς, δίως δεόμεθω. ἌἜδοξε καὶ ταῦτα. 
Ε] 2 “ 

Εννοήσατε 
Ε 9} » ἡ, Ἂς Ν ΄ ΟῚ ἣὰὶ - ἮΝ ΕΝ 

δ, εῷη, εἰ εἰκὸς καὶ τρεῷειν ὥπο κοινου, οὺὑς ὧν κατα- 
Ἵ) “ Ἀ ά βι.. ῬΑ ΧῸΣ ΄ “ 

γάγωμεν, ὁσον ὥν χρόνον μων ἐνέκῶ μενωσί, καὶ ναῦλον 

σῶν ἀπειροσέρων) Θαἱ τότατα υἷα εἴ 
εχρετίεητία σάτεηῖ, Πὶβ ῥγορτῖε συμ- 
βουλεύεται. ᾿δἰῖαγΓ πείοϊο αυϊά ἴῃ 
τηθηΐοπὶ νεηετῖς εἰ κῖο δὰ ἢ. 1]. [τᾶ 
Του θεητὶ : “4π εὐ πομίγμτη εἰ ῥᾳΕένα 
επιβοαηοηπὶς ὃ πᾶσι ἄπειροι γπῖλὶ ἁς ἰ, 
ἡγίοτε εἰ ἐριῤγμάοηεν ἀϊδῖι νἱάρπίμν. 
Οεἴεγαστη ἴῃ Ετοη. ἰἴδτο εἴς ἐγχειρῇ 
“ἡ, συμβουλεύωμεν. 

9. ἐπιβουλεύουσιν] ἘΔιμ, νεῖῖ. σαπὶ 
ΟΠ, ἐσιβουλεύεσϑαι ἀδηῖ. 

φύλακας) ϊοῃ. φυλακῆς, αυοΐ ρτο- 
Ῥὰατὶ ροῆδξ, ἢ οπιϊτιαῖατ (ςαυοης εἶναι, 
τηοηαΐς Ζειπὸ, [Ι)οῖηάε ἐπὶ τὸ στρα- 
χόπεδον Κ44. νετί. 

μεξισδέντες) Εῖοπ. ΠἸΠΕΙ μρερισα) ὥμεν 
φυλάττοντες. Ἰῃ ΠΙρράγοΠΙοὶ σᾶρ. 4» 
ᾳ. ΕἿἿ κατα μέρος φῶς φυλὰς ἀναπάνεινς 

ἰάδπι 4110] ἐν μέρει ἀϊοῖς. 

10. ἠπιστώμεϑα }ῦὴ Εἀά. νεῖζ. συπὶ 
Ουεὶῇ, ἐπιστάμεθα ἀατιῖ; ἀεϊηάε ἥξοι 
Ῥατί, ἰάεπηι σπλευσόμεϑα. 

ΡΟ κατέγοιμιεν) Υὶ ἀεάμοενε ἱπ 

ῥονίμπι : ηαυοά ἃ ρμιφάοηϊθαβ εἰϊατα 
Βεῦδε, ἢπλ τεῦ κατάγειν ἀϊδῖατη. 1π- 
ἴγτα (εξὶ, 16. δήάϊτυγ ἐπὶ τὸ στρατόπε- 
ον. 
παραλυόμενοι)] [δενπΐϊς σμδεγπασμῖε. 

πεντήρεις παραλελυμένα, τοὺς παωρσοὺς, 
φιίδως ἀενι ἐγαπί τεῖπὶγ ἴα τ ΡΟ Ὀΐο 
ὙΠ}. ὅ.,.2:- 

ἀσπορήσαιμεν) ἘΔά, νέϊε. οὐπὶ Οαε]ῇ. 
ἀσποφήσωμεν. 

12. νκῦλον) Ῥατί(. εἰ Εἴοη. ναύστα.- 

ϑμμον Ὠαῦθηῖ. ϑεηυθηῖια ὠφελοῦντες 
παὶ ογωπίμης άά. νοτῖς οὐδὲ Φυοΐξ, 
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συνθέσθαι, ὅπως ὠζφελουντες καὶ ὠφελωνται. Εδοξε 
ἌἾ Ὁ -Ὁ 7 »5] ΩΣ 7 - ΄ςο“"ν 

καὶ ταυτῷ. δοκεῖ τοίνυν μοι, εῷη, ἣν ὥρὼ καὶ ταυτῶ 13 
4 ῳν ν 9 . ᾽ -“, ΄-“᾿ Ν « ΠΝ «ὡ 

ἥμιν μή ἐκπεραίνηται, ὥστε ἀῤκειν πλοίῶ, τὰς ὁδοὺς, ὡς 
4, 3 7 εΥ "“ ὡς 7 ΟῚ 

δυσπόρους ἀκούομεν εἰνωι, ταῖς παρῶ Θάλατταν οἰκου-" 
ῳ 7 3 ᾿ 9 δι ΠΩ, 7 ὃς 

μέναις πόλεσιν ἐντείλωσίωι οϑοποίειν᾽ πείσοντωι γώρ, 
᾿ ἃς "»“, Ἂ ᾿, ἐξ «- Ὧν 

καὶ δὼ τὸ φοβέσϑαι καὶ διὼ τὸ βούλεσθαι ἡμῶν 

ἀπαλλαγῆναι. 
-“ Ἂν ἄρ ΝΟ ς ΄ ἃ “ ς 

Ἔνταυϑα δὴ ἀνεχραγον, ὡς οὐ δέοι ὁδοιπορεῖν. 14 
ψγ Ας ΠῚ Ν ᾽ ᾿ ΠῚ ς. ᾽ 7 Χ 2. ἣν 

δὲ, ὡς ἔγνω τήν αζροσύνην ὠύυτων, ἐπεψήφισε μεν οὐδὲν, 
Ἂς λ 7 ς ᾿, 9} » ἃς ε ͵7 ἣν 

τὰς δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπεισε ποιεῖν τὰς ὁδούς" λέγων, 
.« "»" 3 ὔ Ἕ 327 ΄ ς « 

ὁτι Θᾶττον ὠπωλλάζξονται, ἦν εὐπορῶν γενωντῶι ὧἱ ὁδοί. 
Υ σον ζω πες 
Ελαβον δὲ καὶ πεντηκόντορον παρὰ τῶν Τρωπεζουντίων, 15 

“τ 3 ὩΣ “ Ν 7 “- 

ἡ ἐπέστησαν Δέξιππον Λακωνικὸν περίοικον. Οὗτος, 
δ 

ΕἸ ͵ »᾿»"-2»-» »" »ῪΝ»νο : Ἂς 27) 5} Ὃὡ 

ἀμελήσας τοῦ συλλαβεῖν πλόῖω, ἀποδρὼς ὠχετο ἔξω τοῦ 
7 3} Ν “ π᾿ ᾿Ν Ύ. 7) 3) 

Πόντου, ἔχων τήν ναῦν. Οὐυτος μεν οὐν δίκαιω ἔπαϑεν 
«“ ὃ ω ᾿ Ἂς χ͵σς ᾿ ᾿-"ὦ»" 

ὑστερον᾽ ἐν Θρώκη γὰρ παρῶ Σεύϑη πολυπραγμονων τι 
Ε] “" ς Ἄ, 7] ο“-ὦ, -»“ 7 

ἀπέθανεν ὑπὸ Νικάνδρου τοὺ Λακωνικοῦ. Ἔλαβον δὲ τὸ 
, δ 'ο ͵ , »" Ἂ 

καὶ τριωκόντορον, ἡ ἐπεστώϑη [Πολυκρατῆς ᾿Αϑηναῖος" ὃς, 
« 7 7] ᾿ "»“" ἀν ᾿ς δ Ν “ 

ὁπόσω λωμίβανοι πλοιώ, Κωτήγεν επὶ τὸ στρατόπεδον. 
Ἀς Χ 3 ΄ δον ϑο ν εἰ 7 7, 

Καὶ τὰ μὲν ἀγώγιμω, ᾧ ἐπήγον, ἐξαιρούμενοι, φύλακας 

ἐνίας δέ, ὍὯδ τηοάο ἀϊοσεηάϊ νὶάς δά 
ἷν. 4. 3. εΐηάε ἀκούσας εἴ ἴῃ Ἐάά. 

13. ὠκούομεν] Βα, νείζ. οα τη 6], 
δοκοῦμεν Ὠαῦυεηῖ, ἀεϊηάς 

ον ΥῊν 
οἰκονσίσις, 

Ῥαυΐϊο απίεα ὥστε ἀρχεῖ οἵ ἴῃ ΠἰΡτὸ 
Ετοη, 

τείσονται γὰρ) Ματρο δίερῃ. οατη 
ῬατγιΓ. εὐ του. αἰ: ὁδοσοιεῖσάγαι. 

βούλεσθαι ἡμῶν) Ναϊρατητη βνυλεύε- 
σϑαι ἡμᾶς εχ σοη]εξϊατα Μίαγεῖὶ εἴ 
Βίερῃαπὶ οοτγοχῖς Παιοῃϊηίοη, σοη- 
Ἰοξγζατγαπι θγγηανὶς ἢ εσ Ράτὶ, 

14. ὁδοιπορεῖν) ΕΟςσ Οὐ ΘΙΟΡΠ4ΠΟ, 
Ρτοϊατυτη 6 νεέΐεγε (ὑοάϊος, σα πΠΊ αυ0 
ἴαοις Εἰοπεπῆβ, ργορθανὶτ Ζευπε εἰ 
γε ῖκε ; ἐχυϊάθπι ἀπὈῖτο, ἃπ νυ]θᾶ- 
τὰ πὶ ὁδοσοιεῖν ρ΄απε ἢ ἀαπιπδιιά πη. 

μὲν οὐδὲν, τὰς δὲ] ΑσυτπΠιηδ. αἱ ἴο- 

Ἰεῖ, αι κεηδεγ ἀὰ Πετγοάοτὶ ὙΠ]. Ρ. 
4.6, οοπ)ϊοίεθας Γου θεά ηὶ μὲν οὔ, 

σεῖς. (ε]ξ, Ετοη. 
ΤΑ. τσαρὰ τῶν] Αττὶ σα] πὶ εχ Εἴοη, 

δαίοϊνι οατῇ Ζουπίῖο. 
Δέξισπον] 44. νεῖζ. σὰπὶ ΟπεΪ, 

Δέξισπιονγ νεγα τη (δία! ο ἀδάϊι. Ῥοτῖτο 
Λάκωνα εἴ φῬᾶυϊὶο ροὲ Λάκωνος ἀᾳὶ 

τᾶγρο ϑιερἢ. οσαπὶ Ρατ, εἰ Ετοη. 
τσωρὰ Σεύϑη) Ετοη. Πᾶῦει ἐν Θρώκῃ 

γὰρ τοολυπραγροονῶν τὶ Σεύϑη. Αττὶᾶ- 
ΠῸΝ 1]. 3,13. ἵνα τσερ ὀλίγον ὕσσερον 
τοολυπραγμονῶν τι ᾿Αμύντῳς ἀποϑδνήσκει 
ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων. 

τ6. ὦ ἐπῆγον] ϑαῃμπ) νου ΠῸΠ 
Ρυϊῖο ; ̓ πάϊοϊα ΠΔ Ὑ1{} ἕαοϊς Του ρίατα 
Ειοη. εἴ σε εἶχον, ἀπάς ΟΕ ςῖο εἴ τι 
ἦγον. 

ἜΣ 
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κωϑίστασαν, ὁπσῶς σωῶώ ε:η᾽ τοῖς δὲ πλοίοις ἐχρήσωντο 
᾽ 7 ᾿ κ ἣ, “ ἔτι ᾽ “ γῳ"ὔἤ, 

17 εἰς τωρωγωγήν. Ἐνῳ δὲ ταῦτω ἥν, ἐπὶ λείων ἐζηεσαν 
.“ Ν « ε 2 7 « Ν Ν ΕΣ 

Ελληνες" κωὶ οἱ μεν ενετυγχιώνον, οι δὲ καὶ οὔ. 
»κ αὶ Ν ἊΝ - "» 5] ᾿ς 

Κλεαίνετος δι, ἐξωγωγων' καὶ τὸν ἑωυτοῦ καὶ ἄλλον λό- 
Ν 7ὔ Ἂ Ἄν τὰν ᾽ ΄ οἾ "7 

χον ὥρος χωρίον χώλεπον, αὐτὸς τε ἀπέϑανε καὶ ἄλλοι 
“Μ" ᾿ς ἀκτὶ, ἡδὰ 

πολλοὶ τῶν σὺν αὐτῳ. 

ΓΡ, 1 
5 Χ “- Σ ΄ ) ΠΝ 3 Ψ 

ἘΠΕῚ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ἦν λωμβάνειν, ὥστε 
3 ἘΝ ΤῸΝ Ν Ἂ ΄ ᾽ 7 Ν 

ἀπαυϑημερίζειν ἐπὶ τὸ στράτευμα, ἐκ τούτου λαβὼν 
ς ᾿ τα « τὰ ἣν ς 7 ᾽ ἐς 2 

ὁ Ἐενοφῶν ἡγεμόνως τῶν Τρωπεζουντίων, ἐξάγει εἰς Δρί- 
τς ὧν “"ἭΆ , Ν νι ὦ 7 

λας τὸ ἡμίσυ τοῦ στρατεύματος, τὸ δὲ ἥμισυ Φυλάττειν 
ἐὴ δ 2 ᾿ « κ- ΄ «“ » 

Κατεέλίπε τὸ στρατόπεδον οἱ γᾶρ Κόλχοι, τε ἐκπεπτω- 

κότες ἐκ τῶν οἰκιῶν, ττολλοὶ ἥσαν ὠϑρόοι, καὶ ὑπερεκά- 
5 »“ "7 ς Χ ᾿ξ ς Χ 

2 ϑήντο ἐπὶ τῶν ὥκρων. Οἱ δὲ Τραωπεζούντιοι, ὁπόϑεν μὲν 
»- ͵, ει ἢ 3 - ᾽ "Ἐ ΄ Ν 

τὼ ἐπιτήδεια ῥώδιον ἦν λαβεῖν, οὐκ ἡγον" Φίλοι γὰρ 
, -. »"ν ἊΝ ᾽ Ὺ 7) ᾿Ν Ψ 3 « 

αὐτοῖς ἡσῶν᾽ εἰς τοὺς Δρίλας δὲ τροϑύμως γον, ὑφ᾽ 
“- ῇ »-“" 95 ᾽ ψ' 3 Ν , 

ὧν κώκως ἐπάσχον, εἰς χωρίω τε ὀρεινῶ καὶ δύσβατα, 
᾿ ’ ᾧ "» ᾽ ᾿Ξ 

καὶ ἀνϑιρωπους τοολεμικωτάτους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ. 
ἐν ᾽ “27, ΄ Φ, δ. ε » »“ 

8 Ἐπεὶ δὲ σαν ἐν τῇ ἄνω χώρο οἱ “Ἑλλήνες, ὁποίω τῶν 

ἐχρήσαντο} ΤΑλΌςτ Ρατι. Ετοπ. χρή- 
σαιντο ὨΔΌδηϊ ; αυ886 ἰοτρῖατα πες 
ΘαπῚ νετ 5 γα! Ια αἷς πεο ουτὴ Γεητεη- 
κα Ὀεπε σοπνεηἝῖ, 

17. λείαν] Εαά. νεῖ. σὰπὶ ΟΕ]. 
λείας. Ῥτο ἐνετύγχανον ἴῃ Ρατ. εἴ 
Εἴοη. εἰ ἐλάμβανον. 

καὶ ἄλλον λόχον] Ψαϊραῖυ πη) καὶ τὸν 
ἄλλον λ. εχ ᾿ἰἴδτο Είοη. σοττεχὶ : [18 
Ὥοη ορυϑβ εἢ οὐπὴ ΨΝεϊκΚίο τὸν ἄλλον 
Τοτίθετε. δεῖθα τυρὸς χωρίον χαλεπὸν 
ἴάεπη Π|δεὲγ Ετοη. οπλίτεῖτ. 

1. στράπευμα)] Ἑαά. νεῖ. Ουεῖξ, 
Ετοη. ϑυ1άθο. οτὶ ριυγατη Ππᾶπο γένο- 
οανὶς Ζεαηπα, διορῃαπιάπαπὶ στρατό- 
σγεὸον τερεῖ Ὑεκε. δι. οἷ στρά- 
σευρώ, αἱ νἱάδιυγ, ἰ. 5, 12. ϑαυϊαᾶς 
Ἰοσῖιπὶ ἰααάαι ἰπ ν. ἀπαυθημερίξω. 

Δρίλας) ἀϊὰ ετίατη ϑιερῃάηως ΒγΖ. 

[εἀ " Ατὐτίαηυϑ' ῬΈΠΡΙΙ Ρ. Ε΄, Ὁ. 123. 
καὶ οὗς λέγει Ξενοφῶν σοὺς μαχιμωτά- 

σους καὶ ἐχϑφοτάτους εἶναι τοῖς Τρώσε- 

ζουντίοις, ἐκεῖνος μὲν Δρίλλας, ὀνομεάξει, 
ἐμοὶ δὲ δοκοῦσιν οἱ Σάννοι οὗ τοι εἰνα " 

καὶ γὰρ μαχιμκώπτατοί εἰσιν εἰς φσοῦπο ἔσι 

καὶ ποῖς Τραπεζουντίοι; ἐχϑοότατοι, καὶ 
χωρία ὀχυρὰ οἰκοῦσι καὶ ἔϑνος ἀβασί- 

λενσον, ὈὨΠἢΔΓΌΤΩ τερίοπεπη ἢοάϊς 
νοσδγὶ Κειάϊγ, εχ Ὠδην}}}} ΟΘεορτγα- 
ΡὨΪα ἃπιιαυδ τγαά!τ δα ἢ. 1. ἔαγοῆεσ. 
Αττᾶπὶ ΟΡΙ ΠΟ πατῇ ἱπιραρηᾶς Μδη- 
ποτ ὕξορτ. νὶ. Ρ. 1ϊ. Ρ. 428. 

ἐκ τῶν εἰκιῶν) Ετοη. ἐκ οπλὶἢξ : ῥτὸ 
οἰκιῶν ἰιοοηοὶ, οἰκείων τηαϊεῦαῖ, ἰάησε 
δὺ Απηδίξοο ἐχριο! τῇ εξ ρυϊαθας 
“Μεάϊδως μεῖς ῥεί νειτεητε, 

2 ὁπόθεν] α΄, νεῖ, ὁπότε Παδθηζ, 
3. τῇ ἄνω) Υοοαθυ)αϊ ἄνω διομὴᾷ- 
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͵Ἁ -“ο.Ἅ ͵7 « ΄ι 35. Ὁ ᾽ 7ὔ 

χωρίων τοις Δρίλαις ὡλώσιμωώ εθόκει εἰνῶι!, ἐμπιπρῶντες 
᾿ς Μ᾽ Χ ». Δ ᾿ -“ , ΔΤ ἢ Ν “- Ν 

ὠπήεσαν" καὶ οὐδὲν ἦν λαβεῖν, εἰ μὴ ὑς καὶ βους, ἡ 
3, “ “ ᾿ δ' υ 

ὥλλο τι κτῆνος τὸ τῦυρ διωπεφευγός. Ἕν δι ἡν χωρίον, 

ὃ μητρόπολις αὐτῶν ἐκωλεῖτο" εἰς τοῦτο τχώντες συνεῤ- 

ῥυήκεσαν' τσερὶ δὲ τοῦτο ἥν χαράδρα ἰσχυρῶς βαϑέϊω, 

καὶ πρόσοδοι χαλεπαὶ τρὸς τὸ χωρίον. Οἱ δὲ σελτα- 4 

σταὶ, τυροτρέχοντες στώδιω τοέντε ἢ ἕξ τῶν ὁπλιτῶν, διω- 
Ἁ ἣν “ ὧν Ἴ Ἂς Ν 

βάντες τὴν χαράδραν, ὅὁρωντες πρόβατα πολλὼ καὶ 

Συνεΐ- 

σόντο δὲ καὶ δορυφόροι πολλοὶ, οἱ ἐπὶ τῶ ἐπιτήδεια ἐζωρ- 

ἄλλα χρήματα, τροσέβωλλον τρὸς τὸ χωρίον. 

΄ “ “ 2 ΄ ε Ἁ 7 Ἃ » δὶ 

μήμενοι. ὥστε ἐγένοντο οἱ διαβάντες σὐλείους, ἡ εἰς δὲσ-- 
͵ὔ Ε Νὰ 3 Ν ε 2 Ε 95 

χιλίους ἀνθρώπους. ᾿Επεὶ δὲ μωχόμενοι οὐκ ἐδύναντο 5 
-" Ν 7ὔ ΣῊ “ὦ 9 ὦν 

λαβεῖν τὸ χωρίον, (καὶ γὰρ τάφρος ἡν περὶ αὐτὸ εὐρέα 

ἀνωβεβλημένη, καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀνωβολης, καὶ 
7 Ὄ» ᾽ να Ε ᾽ 

τύρσεις πυκναὶ ξύλιναι ττεποιημένωι) ὠπιένωι ἤδη ἐπεχεί- 
τ ι ὠς τ 

Ὡς δὲ οὐκ ἐδύνωντο ὠπελ- ὃ 

Θέν, (ἦν γὰρ ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν 

ε ἣ", 9 ὩΣ ᾽ »μῚ 

βουν" οἱ δὲ ἐπέκειντο οαὐὔυτοῖς. 

χαράδραν) πέμπουσι τορὸς Ξενοφῶντα, ὃς ἡγεῖτο τοῖς 
ὁπλίταις. ὋὉ δὲ ἐλθὼν λέγει, ὅτι ἐστὶ χωρίον χρημά-7 

των πολλῶν μεστόν" τοῦτο οὔτε λαβεῖν δυνάμεθα" ἰσχυ- 
Ν 7] Ἢ “ ᾽ γα στ 7 ἊΝ 5 

ρὸν γάρ ἐστιν' οὔτε ἀπελϑ εἰν ῥώδιον" μάχοντωι γὰρ ἐπ- 

ἐξεληλυϑότες, καὶ ἡ ἄφοδος χαλεπή. 

τὰς (οἷὺ5 ἀεάϊῖ, σοτηρτουθαηία οί, 
Ῥατΐ. αᾳαοὰ νοϊυϊ εἴτα τεοῖρὶ Βτο- 
ἄεθυ5. 

καὶ οὐδὲν] ΟορυΪᾶπὶ καὶ Ψαπτ. ΟΕ] Γ, 
Ετοη. οὔτ ηῖ. ἀπήεσαν δὲ οὐδέν: ἦν 

ΑἸάϊπα. Οεῖίεγθ εὐά. οὐδὲν δὲ ἦν ῥτο- 
ἴεγ (αῆα]. ϑίερῃ. ες, εἰ ΟὉοάϊσσιῃ 
Ῥατι, εχ 4οὸ νετυτῃ ἄδάϊς ΗαίοΠίη- 
Ὁ. Ῥγθιῖεγεα λαμβάνειν τοη. ἢ8- 

Ὀει. 
ὃ----ἐκαλεῖσο) Βτενίὰς. Ετοπη. χωρίον 

μητρόπολις αὐτῶν, τε] αἷβ ΟΠΊΗἤ18. 
4. τοροτρέχοντες] Ετοη. ταρησδραμοόν- 

πες. Ψοϊαϊξ τυροδρωμόντες. ἀεῖπσερ5 
Ἑαᾳὰά. νεῖϊ. σατὴ Ουεὶῇ, διαδραρόντες 
ἀαῃῖ, 

εἰς δισχιλίους Ετοπ. εἰς ΟΥ̓ ς 

[εὐ τὰ δισχίλιοι ὥνϑρωσποι [οτὶ θα πά α τὰ 
εῇ. 

κα. ἀναβολῆς} Ιῃ ΟΥτορ. νἱ]. 5, 12. 
εῇ ἐπὶ τῆς ἀμβολάδος γῆς. 

ταυκναὶ}] [ἃ ΟΠ πηᾶτρῖπθ Β5.Ερἢ. 
ΨΊΠοΙ, Ῥατγί. Ετοπ, Ζεαπα. ψαυϊρα- 
ἴὰ ΠΊ τσολλαὶ τενοσανι ΥΝ εἰῆκα. 

6. ἀπελθεῖν) Μαῖροὸ ϑιίθρῃ, 1θογ 
Βτοάφὶ, Ῥαγι, Ετοη. ἀποτρέχειν ἄδπι. 

Πθείποερβ νἱτοί Βάά. νοεῖς. οὐτν 
Ομ! κατάσξασις. 

ὃς ἡγεῖπσο)] ΑἸά. σὰαπὶ Ουε!ῇ, δ, Ε- 
ἴοη. ὃ δὲ ἡγεῖτο. 

γ. δυνάμεθα) Ἐτοπ. δυναίμεϑα. 86- 
α4ύεπς ἄφοδός ῥτὸ νυϊξαίο ἄμῴοδος τε - 

- 
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9 χ »" ἐὺ γεν, ἐς » Ν Α Χ 

Ακχούσας ταυτῷ ὃ ᾿Ξενοῴων, τὐροσωγώγων πρὸς τήν 
᾿ ὃ" ςε ΕἸ ψ, ΖᾺ ,- - Ε 

χαρώδρων, τοὺς μὲν ὁπλίτας ἐκέλευε ϑέσϑεωι τὼ ὅπλα 
5. Ν ΜῈΝ Ἂν Ν ᾿ς “ “ » -“" ͵7Ζ 

οὐτὸς δὲ διωβὼς σὺν τὸς λοχωγόϊς, ἐσκοπειτο, πότερον 
“, "“" - Ζ Δ᾽ νῷ Ζ Ἂ Ν Ν 

εἴη κρέιττον ὠπάγειν καὶ τοὺς διωβεβηκότας, ἡ καὶ τοὺς 
ε 7 7 « « Υ ὮΝ “Ὁ τ 3, 

ὁπλίτας διαβιβώζειν, ὡς ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου. Καὶ 
ςδὸ Ν Ν 5 7 2 ἊΣ "7 ΔἭ4 τὰ δθύκει τὸ μὲν ὠπάγειν οὐκ εἰνώι ὥνευ πολλῶν νέκρων, 
ιν δ ἃι "7 Ν ς “ἘΝ 5 ᾿ Ἄ. αὶ μ“- ἐν 
ἐλὲν δι ἂν ὠοντο Χώιϊ οἱ λοχῶγοι τὸ χωρίον Ἀφθι ὁ ΖβέγῸ 

ἀφ τ ΄ » ς »“" 7 ε Ἦν Ψ γὴ 
ᾧων συνεχιωρήφσε, τοις ἐέβροις ταὠἠὴηστευσῶς οἱ γαρ μοντεις 

5 φᾺ ἥδ, ε) ᾽ Χ 52) Ν. λ ἐ 

ὠποδεδειγμένοι ἦσαν, ὅτι μώχη μὲν εἴη, τὸ δὲ τέλος κω- 

10 λὸν τῆς ἐξόδου. Καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς πέμπει διωβιε- 
3 Ἂς ς γ ὍΝἮῃ δι ἐδὲὺ Ε , 

ββάσοντας τοὺς οπλιτῶς, αὑτὸς δὶ εμένεν ὠνωχωρίσως 
.« ἣν, "Ἀῇ 5. 7, 3 

ὥπωντως τοὺς πελτωστὼς, καὶ οὐδένω εἴ ὠκροβολίζε- 
πὴνν Τ᾿ ς ε "»- σι, ) 5 Ἃ; Ψ 

τσϑω.. ᾿Επεὶ δὶ ἥκον οἱ οπλιτῶι, ἐκέλευσε τὸν λόχον 
.« -“ ““ω“ »" ε ὃς Κ Ψ, 

εκώστον ποιησῶι τῶν λοχῶώγων, ὡς ὧν κρωτιστῶ οἰήτας. 
5 ων ᾽ ςς δ 5 ,ὔ δ 

ὠγωνιέσϑ αι ἡσῶν γῶρ οι λοχαγοὶ τλησίον ὠλλήλων, οἱ 

πάντα τὸν χρόνον ὠλλήλοις περὶ ἀνδρωγαϑίας ἀντεποι- 
ε Ἀ » ἜΝ κ.5) : ᾿ -» 

Καὶ οἱ μὲν λοχαγοὶ ταῦτω ἐποίουν" ὁ δὲ τοῖς 

πελτασταῖς πᾶσ, παρήγγελλε διηγκυλισμένους ἰέναι, 

σορῖε γεῖπαυ5 εὐ Ηατοξπίηίοη. Ἑδάδηι 
νἁτιεῖαβ ἕαϊξ (ἀργὰ ἵν, 29 11. 

8. τοροσωγαγὼν) ἘΒάά4. νεῖί, ουπη 
Ουεὶῖ. τοροαγαγὼν ἀαηΐ, ἀἠεφίποθρβ 
ἀναγαγεῖν το. 

ὡς ἁλόντος ἄν) (δὲ (ῥες ἐ[7ο! ζογ, μὲ 
ἐαῤηρηοίμν σα εε ίμηη. 

9- Καὶ ἐδόκει!) 1ὰ σὐυπὰὶ Οαβαϊ. 
Ζεαηῃε, διερ ῃμδηϊδπαπι ἐδόκει γὰρ τε- 
Ῥεῖ Ὑγεῖκε ; σείετοο ἙἘὰα. οὐυπὰ 
Οαεῖῇ. οπτὰπητ καί. 

ἑλεῖν δ᾽ ἄν] Εαά. νεῖῖ. οὰπὶ (61. 
ἑλεῖν γ᾽ ἄν Βαῦοηι. καὶ λοχαγοὶ εἴ ἴῃ 
Εἴοη. 

μάχη μὲν εἴη} Ματῖρο ϑίερῃ. ουτὰ 
Ῥατ, ἔσται ἀαπῖ. 

10. τοέμσι}] Εἴοῃ, ἔσεμσε. ἀείη- 
Περ5 διαβιβάσαντας Ουεϊξ, ροῆςα ἀνα- 

χωρήσας Ἐάὰ. νεῖτ. οσὰπὶ Θαε]ξ, 
11. ἐπεὶ----ἀγωνιεῖσθα.) Ηδθοο οὐηῆξ 

Εϊοη. Ψετῦαπὶ ἀναχωρίζειν δ] 485 
εχ ἢ. ἰ. Ἰηϊεγργείϑίυῦ ἀναχωρεῖν ποιεῖν. 

τυοιῦσαι) Ἐχ ὮὯρς, οτάϊης νει θοίαπὶ 

ἐκέλευσεν ἕἙκασσον τῶν λοχαγῶν τυοιῆ- 
σᾶι, ὡς ἄν οἴησαι πὸν λ. ἄς. Τεηα τὰ 

ἤπης εἰτοῖς ΝΥ οκε, αὐ σεητατῖο 4α- 
46 Τ015 ΔηΪ ΠῚ ΠῚ ἔογίεγ Ραρηδηαὶ 
οτγατίοπε ᾿π]ϊοεγα ἀϊσαῖατ. Νεραῖ ἰβὶ- 
ἴὰΓ τυοιεῖν νετίεπάστη μέγεθος: Ὧδς 
στε ήθθις εΠπξ, 4}115 Ἰοοἢϊς αἰᾶπι σοη- 
ςεάϊ σο!]οσαιοπε πὶ 'π Τα Ργθοίεγιὶ Πα 
τἀ ἃ ποὶρίτ!. (εϊεγαπιὶ λοχαγοὶ ααἱ 
Γαογίης 1Π|], οὗ τσάντα πὸν γχιρόνον----ἀντε- 
ποιοῦνχο, ΔρΡΡαΙΕῖ οχ {εδὶ, 1.5. Οἱ Α- 
ξαπὰς Βιγ ρα] ῖα5. σαπὶ ΡΒΠΟΧΕΠΟ 
Ρε!]εηθη ποτηϊπαίυγ: αυϊά δΔυῖϊοπὶ 
νεῖθᾶ οἱ--τἀνχεσοιοῦναο Πσηϊῆοςηι, 4ο- 
φεῦ Ἰοσὰβ ἤτη}}}5. Τα ρτὰ ἵν. 1,. 27. δὶ 
οοπηρατῖα Δα[ογρίδ. 

12. οἱ μὲν λοχαγοὶ) Ῥοϊηεπιαπη νο- 
οαθαϊατ τοη, οὐλττ. ᾿ 

σοῖς τσελτάσταῖς) Ἐαά, νεῖϊ. σοὺς 

σσελταστὰς ἀδηῖ. 
διηγκυλισμένους) Ετοη. διηγκυλωμέ- 

νους ἀαἴ, Βτοάξειι5 διγγκυλωμοένοις τηᾶ- 
Ἰεῦαί. Οἵ, ἔαρτα ἵν, 3,) 28. 
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: δ ᾿ 9 ᾽ ΜΩ ᾿ ἤγουν ῳ, ὕ 
ὡς, ὁπόταν σημήνῃ, ἀκοντίζειν ἑήσον᾽ καὶ τοὺς τοξότας 
5 »"» ΓΣΥΡΥ "»" -Ὕ « ς ΄ ! 

ἐπιβεβλησϑαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὡς, ὁπόταν σημήνῃ, το- 
͵7 "“ ΄-ὠἬ ." ͵) γ»] Ν 

ξεύειν δεησον᾽ καὶ τοὺς γυμνῆτας λίϑων ἔχειν μεστὰς 
Ν ἂ δέ ὶ Ν -: » ἃ 7, 3) 7 ᾿ 

τῶς διφιδέρως" καὶ τοὺς ἐπιτηδείους ἔπεμλψε τούτων ἐπι- 
» τ Ν Υ ͵7 ς 

μεληϑήναι. Ἐπεὶ δὲ πάντα παρεσκεύαστο, καὶ οἱ λο- 
« ς 4 “Ὁ “ Ψ' . ' 

χαγοὶ καὶ ὑπολοχαγοὶ καὶ οἱ ἀξιοῦντες τούτων μὴ χεί- 
“" 7 Ρ ν ἡ ᾽ Ἂ 

θους εἰνῶι πῶντες πωρατεταγμενοι σῶν, καὶ ἀλλήλους 
Ὰ Ἂ ΄ ὯΧᾺ Ἂν 5 ς ΤΥ Ἂ ΄ἷ- 

μὲν δὴ συνεώρων᾽ (μηνοειθῆς γῶρ ἥν ἡ τάξις διὼ τὸ χω- 
7 » Ἐ- Υ̓ ε Υ, ΓῚ ΄ 

ρΐον") ἐπεὶ δι ἐπαιάνισαν, καὶ ἡ σώλπιγξ εἐφϑέγξατο, 
«“ » ΕἸ 3 2) 7 ς 

μὼ τὲ τω Ενυωλίῳ ἠλάλαξαν καὶ ἔθεον δρόμῳ οἱ 
έ ΠἽ Π 

« -- Ἢ ἐν, ς “ᾶἍ,΄ 5 ΄ 7 Ζ 

ὁπλίτωι, καὶ τὼ βέλη ομου εῴερετο, λόγχωι, τοξεύμωτῳ, 
,ὔ -Ὁ" ἡ 9 » “" ΟΥ 

σφενδόναι, καὶ πλεῖστοι δι, ἐκ τῶν χείρων λίθοι" ἤσαν 
Ὰ δ »" ΄ 

δὲ οὗ καὶ πὺρ προσέφερον. 
»“»Ἥ 53) ε Ψ Ψ, " καὐϊνἣΝ -ς 

δελων ἐλιπον οἱ πολέμιοι τώ τε σταυρωμώτω καὶ τῶς 
͵ Ψ Ζ, 

᾿Αγασίως Στυμφώλιος καὶ Φιλόξενος 
δ ' νὰ - Ἶ κὰ » - ἦ δα 

Πεληνεὺς, κατωϑέμενοι τὼ ὅπλω, ἐν χιτῶνι μόνον ἀνέίβη-- 
32) 357) -κ ΕΩ ΟῚ ͵7΄ 

σῶν, καὶ ἄλλος ἀλλον εἷλκε, καὶ ἄλλος ἀναβεβήκει, 

,ὔ “ 
τυῤσ' εἰς ωὠστὲ 

δεῆσον] ϑυϊάας Ὁ νεῖῦο διηγκυ-" 
λημένον ὨδΌει δεήσοι, Εἴοπ. δεῆσον οπιὶ- 
ἢι, 

νευραῖς} Τλρετ Ῥατιῖ, εἰ Εῖοπ, ἱπερ- 
τὰ} πλευραῖς ὨΔΌΘΠΗϊ, 

ἐσιμεληϑῆναι)] Πιαῤιάες σοηρσεγεπαος 
᾿ητεγργείαταγ εΚε. Εαχαϊάδπι οὐτῃ 
ΗδΙὈΚατγῖῖο Τεαᾳαοῦ Γδοποϊανί τη, 48] 
Ὑεγῖϊς φοο : γα οἰϊαρι φμοίαάίανη 160- 
πέος ἠονμῖμες, φμῖς ἦσο μὲ Πεγεηΐ, σμγα- 
γερ!. 

13. οἱ ἀξιοῦντες) Μαϊδ ]ὰηῖ. συπὶ 
(πε, ἀγιϊσα]αὰ πὶ οσμπτῖ, 

μὲν δὴ] Εχ ᾿ἰῦτο Ετοη. δὴ ᾿πίεγαϊ, 
εἴ (εηυεη5 τάξις ρτὸ νυ]ρᾶϊο τυαρά- 
σαξις τεςερὶ. 

μηνοειδὴς) Νυ]ραταπὶ εὐειδὴς εχ (οὰ, 
Ῥατη, Ετοη. εἰ τηᾶγρὶηε δίθρῃ. Ζεαῃς 
τηὰσϊανὶῖ ἴῃ μιονοειδῆς, τ1ἰ}0γπ115 νεῖ- 

ἴεηβ. αυοά ἃ Ἰοοὶ παίυγα δ] ΘΠ ΠῚ 
εὔξε. νάϊ εἰ τποόπυῖς εἴκε. [ρίς 
Ἰεϊτατ τεξὶβ τηοπεῖ ἀοῖθπὶ Ροί 5 
ξαϊΠε ἐσικακπὴ αἰτοῦ Ορρίάωϊῃ, 
οογηϊοας ΠῸϊ ορροῆιϊς. Αἴαυς ἰῃ 

ἤμσπο [ἐπηίατη νοσαδαΐατη εὐειδὲς εχ 
εἰγτηοϊορία οοηνειτὶ ροῖε ςεηίεϊ, 
εχειρὶα τἄτηεῃ αἴὰ5 ἀεῆάεγαι. ΛΔοὺ- 
ἴδ Βυτιπγδηη! οοπ]εξζατᾶπι ἀεάϊ. 

14. ἅμα σε] Ναϊρσαϊῶτη καὶ ἅμα γε 
ΟΟΙΓΟΧῚ Ρᾶτ ΠῚ οχ ἴΐδτο Εἴοη. 4ὰϊ καὶ 
Οπλίτἰῖ, πῆς ἀπόδοσιν Ἰησίρετε 46- 
ταὶς σὰπιὶ Ζεαπῖο ΝΥ εἰῆκε. Μυ]ε 1 'π 
Ἰοοὶβ Χεπορθοη Ἰαηρῖι Ῥτιομ]δ85 ὁ ἅμα 
τε---καὶ, ΑἸ] ἅμα καὶ-τικαὶ, πα Ὁ 
ἅμα γε-τ-καί. Ταῦηὶ ΠαλΠἝτατ ἔπ 
ἰαο, μπᾶχμε Ἰαηραμι, (ἔ, ΨΊρογθη, 
Ἠοτπηληηὶ Ρ. 3δο. 

ἠλάλαξαν] ἔτοη. ἠλέλιξαν ἀαἴ. (Οἱ, 
δα 1. ὃ, 18. ϑεαηύεπθ καὶ πλεῖστοι δ᾽ 
ἐκ τῶν ἠἀξράϊ εχ βεοάεπὶ Εῖοη. δυϊρο 
Θηΐ πῇ εγαΐ πη σοραὶὰ τολεῖσσοι ἐκ τ. 

15. τοῦ τσλήϑους) Ατιου]ὰ πὶ οχ ἔ- 
του. δαίοιντι Ζειπο. 

᾿Αγασίας) Ματρο ϑδιερῇ. οὰτῃ Ρα- 
τ, εἰ Ετοη. ἀδὶ ὥστε Στυμφάλιος 
καταθέμενος τὰἀ---ἀνέβη. Ῥοῆεα ἀλ- 
λος τηδὶς οτμτὶς ϊοη. 

Ἀ4 

-- 

ῳ 

4 

'γπὸ δὲ τοῦ πλήθους τῶν γ5 
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16 κωι ἡλωκει τὸ χωρίον, ως ε 

248 

7 

δόκει. 

ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

ε ν᾽ 

Καὶ οἱ μὲν πελτω- 
Ν Ν « Ν 3 ἤ ΄Ὡ “ἢ τ Α 

στῶι κώὶ οἱ ψιλὰ εἰσδραμόντες ἥρπαζον, οτιί ἐκωστος 
27 μ᾽ « Χ “ἩΆ τὰ ἣν, ἣν ᾿ «ε Ζ 

ἐδύνωτο" ὁ δὲ Ξενοζων, στῶς κωατῶ τῶς πύλας, οπόσους 
ἘΝ α ἐξ 4}: “ ! ΄ Νν » 
ἐδύνωτο κωτεκώλυε τῶν ὁπλιτῶν ἔξω" πολέμιοι γὰρ ἀλ- 

3 ᾿Ὰ Ἄν ΨΕΝ ᾽ -“ " “» Ν 

17 λοι εζαίνοντο ἐπ ὠκροις τισὶν ἰσίχυροις. Οὐ πολλοῦ δὲ 

18 

τ ΄ς Ψψ“ ͵, Ἡδηνν. 3) χρόνου μετωξζὺ γενομένου, κραυγή τ᾽ ἐγίγνετο ἔνδον, καὶ 
3) - ᾿ ἣν ΚΣ ἘΝ ἢ 7 ζ΄ ἐῴευγον, οἱ μὲν καὶ ἔχοντες, ᾧ ἔλαβον, τώχω δέ τις καὶ 

τετρωμένος" καὶ πολὺς ἥν ὠθισμὸς ἀμφὶ τὼ ϑύρετρα. 
Ἂ 9 “͵΄ Ἐν. »" Π) « "7 2 - 

Καὶ ἐρωτώμενοι οἱ ἐκπίπτοντες, ἐλεγον, ὁτι ὠκρῶ τις ἐστιν 
3 δ δ: “ᾷ Ν Ν 7 » ὃ ὃδ ͵, 
εὐόον, Κώϊ οἱ σολεέμιοι! στολλοὶ, οι πωίουσιν εκϑε θωμήκο- 

τες τοὺς ἔνδον ἀνθρώπους. 
γ “Ὁ 5 Ὁ ᾽ μῳ ΄ "Ὁ ͵ 

Ἐνταῦϑω, ἀνειπεῖν ἐκέλευσε Τολμίδην τὸν κήρυκω, 
ἐχρά 3, Ν, 2 ᾿ὰ 

ἐένωι εἰσω τὸν ββουλόμενόν τι λαμβάνειν. 
ψ, 

Καὶ ἵεντο πολ- 
Ν ΨΖῳ εὖ »“» '- 3 ΄ ΓνΣ-- "9. Ζ 

λοι εἰσω, κωὶ γικωσι τοὺς ἐκπιπτοντῶς οἱ εἰσὼ ὦ οὐμε-- 
« Ν νὴ ὡ Ψ ὁ » “ 

γοι, κωὶ κωτωνλείουσι τοὺς πολεμίους πῶλιν εἰς τήν 
3) Χ ον ΝΙΝ ἢ -»" "7 7 δ, 

10ώκραν. Καὶ τὼ μὲν ἔξω τῆς ὥκρως πάντα διηρπάσϑη, 
"ἃ 2 «ὦ ς ες “ " ἣς 

ει ἐξεκομίσωντο οἱ Ἐλλήνες᾽ οἱ δὶ ὁπλίτωι ἔϑεντο τὼ 
.« ς Ν ὀὐβομεΝ 7ὕ « Ν ἘΠ τ «ἈΝ Ν 

ὁπλώ, οἱ μὲν περὶ τὸ σταύρωμνω, οἱ δὲ κατὰ, τὴν ὁδὸν τῆν 

πω 

20 ἐπὶ τὴν ὥκρων φέρουσαν. Ὁ δὲ Ξενοφῶν καὶ οἱ λοχα- 
Ν ΕῚ Ψ ᾽ “) ΟῚ 32 - 27 »-σ ἢ Ε Ν 

γοι ἐσκόπουν, εἰ οἷόν τ΄ εἰή τήν ὠὡκρᾶν λωβέιϊν" ἡν γῶρ 
ε 2 ᾽ ἵν 7 “) Ν 7 ' »Δ 

οὕτω σωτηρία ὥσφωλης᾽ ὥλλως δὲ πάνυ χαλεπὸν ἐδόκει 

16. καπεκώλυε] Νυϊξαῖυ πη κασεκώ- 

λυσε Οὐτὴ ϑίερ 8 ΠῸ ΘΟΙΤΕΧΙ. 
17. κραυγή τ᾽) Εχ Ἐτοη. σε δαίοι- 

νἱῖ Ζειηε. 
ἄκρα τις] Τητπᾶ σι, Οὐ. σε ἀδί. 

᾿ϑεαθεηϑ ἔνδον Πα δῖ πλᾶτροὸ ΒΙΈΡΉ, 11- 
θεὲς Βιοάξβι, Ῥατγ, Ἐτοη. οπηϊτταπῖ 
ἘΠῚ: ν δ εν σα π ἘΌ  ἸΒΟΙ ΕΠ 
Ζευπα. 

᾿Π 18, βουλόμενον] Ματρο ΜΠ]ΠοΙ, ἀαὶ 
ἑλόμενον. ϑεημδηβ ἤεντο τυολλοὶ εἴσω 
ΕΧ τηδτρῖπα ϑίθρῃ. Ραγ. Ετοη. τεσε- 
Ρίε Ζεαπε; νυϊχαιοπι ἐφέροντο εἴσω 
τυολλοὶ τεροῖ ὙΥ εἴ(Κε. 

σοὺς ἰκπίπποντας) Οὐτὴ ϑίερἤΔΠΟῸ 

Ζειης ἰητεγργοίαταγ, φῆ ΘΑ ΦΥ14721-- 

2εγε εοπαδαηίμγ, σοαξῖϊ μου μη} γοῖγο- 
ῬΊΡΑΙ οἱ δοΥ ΜΉ, φηὶ ἐσ δαὶ νοίεῥαπί. 
ΜΙΊΏΪ νεγθαπὶ νικῶσι ν] ἀδίαΓ ᾿πίο! εης 
ἐὰ ἄς τ υἱαγραῖαπ)η. Θυϊὰ ἢ ἴω- 
ΓΡἰσεπηαῖ, νεγῦθ σοὺς ἐκσίπσοντας 
τα ]6 εχ Τὰ ρετγίοτῖθας Τα Π[ τερεῖῖα ἃ 
ἸΙΡγᾶτο ἢ Οειεγατη πλᾶγρο ϑιερῇ. 
σαπῇ Ετοη. ἀδί εἰσωϑούμεενοι. 

10. ἐξεκομίσανπο) 1Πτε]]ρὲ σὰ ἀλόν- 
σὰ, το ΔΤ. 

σταύρωμα) Ματῖρο ϑτερῇ. Ῥατγ, Ἐ- 
ἴοῃ. σταυρώμασα ἀδηϊ. 

20. οὕσω σωτηρία] Ουεῖξ, οὕσως 
ἀσφαλὴς σωτηρία, Ἐτοη. ὄντως Ὠδδοῖ, 
ἀείησερβ τσάνυ χαλεπὸν ΕΧ δοάεπ τ6- 
σορὶ ρῖο τταγχάλεκον. 
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ξινα ἀπελϑ εἰν" σκοπουμένοις δὲ οῦτοις ἔδοξε ΄σωντοῶπ.ἃα- 

δὼ ἡ γ: Ν 7 

σιν ὠνώλωτον ενώ τὸ χωρίον. Ἔνταυθα παρεσκευά- 21 
Ν », Ν ΄ς Ν Ν .“ Ν 

ᾧντο Τὴν ἄφοδον, κῶώΐϊι τοὺς μεν σταυρους εκᾶστοί τοὺς 

καϑ' αὑτοὺς διήρουν, καὶ τοὺς ἀχρείους καὶ φορτία ἔχον-- 
» ΄ -“-ῬΟ ς »Ὁ Ν ῸὋῸ ΄ 

τῶς ἐξεπέμποντο καὶ τῶν ὁπλιτῶν τὸ ταλήϑος" κατελίσπον 
Χ ς Ὡ» “ἶἷ » ͵Ζ 

δὲ οἱ λοχαγοὶ, οἷς ἕκωστος ἐπίστευεν. 

Ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποχωρεῖν, ἐπεζέθϑεον ἔνδοϑεεν τσολ-- 22 
Ν “5᾽- Ν Ζ.}»ῃ 3 Ἢ 1 Ν 

λοὶ, Ὑερρῶώ καὶ λόγχως ἔχοντες, κ͵ὶ κνημιθοις, καὶ 
͵ Ζ » » - “, Ὑ ν»-. 

κράνη Παφλαγονικά" καὶ ὥλλοι ἐπὶ τὰς οἰκίως ἀνέβωι- 
Ν 5) ΤΠ, ἀφ ᾽ ἧς “ἶ 7] « “ 

γον τὰς ἔνϑδεν καὶ ἔνθεν τῆς εἰς τὴν ὡρῶν Φερούσης ὁδοῦ" 
.“ " » Ὰ Ζ΄ 3 Ν Ύ 5 δδν ᾿Ἂ ὼ, 7ὕ͵ 

ὥστ᾽ οὐδὲ διώκειν ὠσῴωλες ἥν αὐτοὺς κωτὼ τῶς τύλας, 23 
Ἂς " Ἂς 37 Ζ Ν ἃς ᾿ς Ζ ἡ 

τὰς εἰς τὴν ὠκραν ᾧΦερούσας" καὶ γὰρ ζύλα μεγώλωῳ 
ΕἸ "“εἡ ΕΣ “ Ν᾿ ες Ν ΄ ἃ. 

ὁπερρίπτουν ἄνωϑεν, ὥστε χωώλεπον ἥν καὶ μένειν κῶὶ 
Ψ ΄ « ΗΝ ἃς ἘΠ 53 »“ ΄ 

ἀπιένωι" καὶ ἡ νὺξ Φοβερὼ ἡν ἐπιοῦσα. Μαχομένων 24 

δι αὐτῶν καὶ ἀπορουμένων, ϑεῶν τις αὐτοῖς μηχανὴν 

σωτηρίας δίδωσιν. ᾿Εξαπίνης γὰρ ἀνέλαμψεν οἰκίω 

ΦῪς σταυροὺς] Ῥατι. σαϑροὺς Ὠαδοῖ, 

Θεαιδηβ διαιρεῖν ἐνοίΐονε ἸΩτΟΥρτεια τ Γ 
Ζευηε. Νοίϊεγ ἴθ ΗΕ! ΘΠ] Οἷβ 11. 2. 
3. διασπάσαντες τὴ αὑτῶν ὀχύρωμα. ἵν. 
4.5 10. καὶ διασπάσαντες τὸ σταύρωμα 
ἐδίωκον ἐπὶ ϑάλατσαν. ῬοΪγὈϊυς. 1]. 
όρ. διασπᾷν τὰ πτροτειχίίσματα. ΠΟ 
ἴη Ογτορ. νυἱῖϊῖ. κ, 25. διασσᾷν τοὺς νό- 
μους ῥεΥΥΉῤῥεγς εἰ ἐκῖγε ἰερες. ΜΝ α]- 
1ο5. στοαὶ ἐνε! !πῖ, 40 Δ Ο,]} ΟΣ ἀ06- 
πτθὰ5 εχίτα5 εὐἴεὶ εχ δὸ ἴοςο, Ὁ] 
βαῦδητς. 

ἀχρείους καὶ φορτία ἔχοντας ἐξεπέμο- 
σπονσο καὶ] ΜΝυϊξαΐϊατη [οτἸρτ τ δ ΠῚ 
ἀχρείους ἐφ᾽ ἁρπαγὴν (ἡ ͵ηῖ, εἰ Οὐε] , 
εἰς ἁρπαγὴν) ἐξέπεμσον καὶ ποη ΤΟ] τῇ 
ΠῸ]]ὰ5 Τητογργείαση (αἱρεέίαγα Πᾶ- 
Βαϊ, ρὰ Ζειπε δάδο Ἰεξὶϊοη πὶ ὉΠ]- 
(δ νειαπ) ΤΊΔΥΡΊ 5. ΘΙΈΡἢ. ΠΠΡτὶ Βτο- 
ἀδοὶ, Ρατγὶ, εἰ Ετοη. ρ]οῆεξιδα εξ 
σεηίεδας νυ ]ρατὶθ, 40 4]8. ΘΟΠδἰα5 
ἢν ἐχρ σατε σοὺς ἀχρείους. Νοη οο- 
εΕἰίαταπε ἰπ Ιοσὺ ἰᾶτη ἀποὶρὶτὶ, ὑδὶ 
ΟΥθθοὶβ ΟΠΊηἶ5. [ἀἸτἰ5. ρθε. ἴῃ ἀϑιτα 
Γὰρετγεγαῖ, ἀθ τὶ θη 1]5 δὰ ργάδτῃ 
τη ΠΡ Ὸ5. ἴθ Ἰρίο δὈϊ{πι8 πιουηεῃῖο 
ΟῚ Ροϊαἶε ουἱαᾳυδᾶπη άπο ἴῃ τηθη- 

ἴδε ΠῚ νεηΐτα. Οοηΐγα [υδάοθας ρετί- 
Οὐ] ΠΊ, τ ῬΕΙ͂ νδ]] σα τὰ ἱπίεγνα 
ῬΓΙΠλΟΒ. ΘΠ ΓἜγθ τσ ἀχρείους εἰ ρο] 15 
οηυῇοβς οὐπὶ σγαν 5 ἀγγηδίαγε γα |1{|- 
Ὀμ5 : σοηίτγα Ἰοοσ,αρι σὰπὶ Ρατίς ςο- 
Ῥ᾽ΑΓα ΠῚ, οὺἱϊ πιαχίτηα οοηβαεξοδηΐ, 
τετηδηθθδηΐῖ εἴ Ποίϊεπὶ ᾿πΠἤδηςοπη τὸ- 
ΡΕΙ]εγα σοπαραηῖατ, Μίτγογ, τα τε 5 
δτανὶβ ἀγηγδίατθο Ἰ]ηδῖοβ. σοῖς ἀγερείοις 
εἰ δά ργάσπάμτῃ εὐαΠο58. πο {δι τὴ 
ΨΠΠῚ Τα! ρΡΙ οἱοπθτα τηον!ῆς νἱτὶ ἀο- 
ξὶϊς. ΑἸ εἢ ἐκπέμπειν, αἸἸπὰ ἐκ- 
πέμπεσθαι. Θιτη ΕΛ ἀστοσέμσεσθαι 
ΕΠ αἰἸρηλίίογε αὶ (Ε, ἀποπέρμσειν, αὐΐε- 
φαγε. 

232. ἀποχωρεῖν) Μα]ε Ἐϊοη. ἀποϑαῤ- 
ῥεῖν----Ἶνδον ἨφὈεῖ. 

Παφλαγονικά) ΤηΗτ8 4. 13. σκύτινα 

ἀϊςῖι, Ηετοάοϊαβ νὶϊ. 72. κράνεω πε- 
σλεγμένα. 

ἀνέβαινον τὰς} ἙἘτοη. ἀναβαίνοντας, 
Ῥατγιῖ, ἀναβαίνοντες. Ὠοϊπάδ εἰς τὰ 

ἄκρα παῦεῖ Βτοη. Ῥδυ]ο δηΐεα ῥτγο- 
ΠΟΙΊΘη αὐποὺς οτηϊτς Ετοη. 

24. ϑεῶν τις αὐτοῖς] Ἐερείταπι αὐὖ- 
τοῖς ΟΥΑΙ ροΐετας σομηπιοάες. 
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Ὡς δὲ αὕτη συνέπιπ- 

Ὡς δι ἔμαϑεν 
ἄορι » -" Ἂς »" ͵΄ ἢ ὅν κῇ Ν 
0 Ξενοῴζων τουτὸ τωρὼ τῆς τύχης, ὠνώπτειν ἐκέλευε καὶ 

στῶν ἐν δεξιο,, ὁτουδὴ ἀνάνγαντος. 
ν 5“ ΓΝ Ὧν 5 “ 9 “ 

τεν, εῴευγον οἱ ὡπὸ τῶν εν δεζιον οἰκίων. 

Ἄ Ξ 3 -“ οὐδ « Ἷ β Ὁ ἣν 

τὰς ἐν ἀριστερᾷ οἰκίως᾽ αἱ δὲ ξύλινωι ἡσῶν" ὥστε καὶ 
ὟΝ, 5 ᾿, 7 εΥ Ν ἃ ἄν ον 7 “ ᾽ 

τωχὺ ἐκαίοντο, ᾿ἘΦευγὸν οὖν καὶ οἱ ὠπὸ τούτων τῶν οἱ- 
ἘΝ ς Χ ΝΣ Ἶ Ἂς » ἣΝ “χ᾽ ψ, Υ 7, ον 

οθκιων. Οἱ δὲ κωτὼ τὸ στόμῳ δὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν, καὶ 
᾿ δὼ " ε » ἢ ἀν ἂν 58 “᾿ Ν 

ἥλοι ἡσῶν, οτί ἐπι κεισοντῶιίΨ ἔπι τη εζόθε ω τε κοὶ Κῶωτῶ"- 

͵7 

βάσει. 

χῶνον ἔξω ὃ ὄντες τῶν βελῶν, εἰς τὸ » μέσον ἑωυτῶν καὶ τῶν 

Ἔνταυϑα παραγγέλλει φορεῖν ξύλα, ὅσοι ετύγ- 

πολεμίων. Ἐπεὶ δὲ ἱκανὼ δὴ ἥν, ἀνήνναν" ἀνήπτον δὲ 
»" 3 δὴν ἊΝ ᾿ Ἄς “ ς ΄ καὶ τὼς τοωρ᾽ αὐτὸ τὸ χαρώκωμω οἰκίας, ὅπως οἱ τσολέ- 
3 , 8’ 9 

27 μίοι ὠμῷὲι ταύτω ἔχριεν. 

χωρίου, πὺρ ἐν μέσῳ ἑωυτῶν καὶ τῶν πολεμίων ποιησά- 

Οὕτω μόλις ὡπήλϑον ἀπὸ τοῦ 

μενοι. Καὶ κατεκαύθη πᾶσω ἡ πόλις καὶ ωἱ οἰκίαι 

καὶ ωἱ τύρσεις καὶ τὰ σταυρώμωτω καὶ τἄλλῳ πώνταω, 

πλὴν τῆς ἄκρας. 

28 Τῇ δ᾽ ὑστεραωίου ὠπήεσαν οἱ Ἕλληνες, ἔχοντες τῶ 

ἐπιτήδειω. Ἐπεὶ δὲ τὴν κατάβασιν εφοίβοῦντο τὴν εἰς 

Τραπεζοῦντω, (σρανὴς γὰρ ἥν καὶ στενη) ψευδενέδραν 

20 ἐποιήσαντο καὶ ἀνὴρ, ΜΜυσὸς τὸ γένος, καὶ τούνομεω τοῦτο 

ὁσουδὴ) Εἀά. νειξ. σὰς}, Ετοη. ροῖ 
ἀνάψψαντος αἀάππι σινὸς, ΒιΕΡΏΔΠὺ5 ἴῃ 
{(εςὰπάᾳ Εά. ἐνάψψαντος ἀξάϊ!ι, 

αὕτη] -Νυϊῥαθαιυγ αὐτὴ, ἴῃ Εαῤ. 
νεῖς, Εἴοῃ. εἴ ἃ ἰεσὰηαα πῆᾶπὰ ἰὴ 
Οσυεὶ, εἢ αὐσοὶ συνέπισ'τον. 

οἱ ἀπὸ] δῖ ρα πΠα5 ἀγι σ] τη 11) 11- 
Ῥτγ5 δἰϊσυοι ἀδεῆξ δηποίαν τ. 

ΣΡ ἀνάπαει»] ϑῖερ). ες. 
ΟΕ] εἰ ΡΑτ, ἐνώστ τειν ἀΔῃΐ, 

αἱ δὲ] (οά. Ῥατι. αἱ ξύλιναι Παδεῖ, 

)ό. κατὰ πὸ σασόμα)}) ]η ,ῶ πίε, τη 
ῤῇε “ἴα γαμοῖδως Ατηαίδθ 5 ̓πῖεγργε- 
ἰαῖυγ, 4 γερίοης οῤῥοῖέι ΝΥΝ εῖῆκαε. Δτ- 
ΠοΌΪ τα τὸ εχ ἴοη. πίε, 4] μό-- 
νον εἰατῃ Ὠαδθεῖ. 

ἐσὶ----καταβάσει) Εζοη. ἐν τῇ Παθεῖ; 
βεϊηάε ἐκβάσει εχ Αἰάϊπα ἀεάϊι διίερῃ. 
Αἰετα πη εἰ ἴῃ Τυπτῖπα, σε! , ΡαΓΗ͂, 

[ΡΥ ΕΝ} 

Ετοη. πηᾶγρῖηα 5ΓἘρἢ. 
ἀνῆψαν: ἀνῆσαον)] τὰ οὐυτῇ Ἑαά, 

σεῖς. Οὐο!, ἐνήψαν᾽ ἐνῆσσον σατῃ [1- 
Ὅτο Ραγι!. ἀδαῖϊς διερ πα. 

27. ἀπὸ ποῦ χωρίου] Νίατρο ΥἸΠ]οΙ, 
ἐν σοῦ χ. ἀῃποίαν!. Οοχηρατγαηῖΐ νἱεὶ 
ἀοξῖι ἤτη!]ὸ ξαέϊα πη Βε!] ονδοογα πη ἴῃ 
Οαἀτὶς οτηπ. ἐς Β. Ὁ. νιὶ]. 15. 

28. ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια) Ι͂Ὼ πγᾶτγ- 

ξῖης ϑίθορῃ. Ῥατγῖ. εὐ Ετοη. αἰνετίᾷ 
εἰ Ἰεδλο : εἰς τὰ ἐπιτήδεια, 4086 νὶ- 
τἰυτη ΔΙ] 04 Δία πβ ἀὐρίθγα τα] ῃὶ γἱ- 
ἄδίαγ. Οειεγαπι οδρ τἰ5 πονὶ ᾿δἰ τ τὰ 
Βίης ἔδοις ΝΥ εἴκε. 

ψευδενέδραν) ϑαϊάα5 Τὰ Ὁ ἢ. ν. ἰοσι πα 
Ῥάᾶυϊο ἀϊνεγίε ροίαυϊε. 

29. στὸ γένος] ΟἸηϊῆὲ ἢδὸο Εἴοπ. 
Βεϊηάςε λαβὼν δέκα μαθεὶ οὐπὶ ἰἰυτο 
Ῥαχιίς πηᾶγρο ϑίθρῃς 
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ΠῚ] “ “» ὃς ͵ Ἂ ᾿ᾷ 3} ᾽ 

ἔχων, τῶν Κρητων λαβὼν τέτταρας ἡ πέντε, ἔμενεν ἐν 
"ὰ ,ὔ ᾿ »“ ἃς 7 7 

λασίῳω χωρίω, καὶ προσέποιειτο τοὺς πολεμίους λανϑά- 
»"» ΄ ᾿. ΄ ΕῚ »“". 57 7 

γειν πειρῶσϑ᾽ αἱ" αἱ δὲ πέλται αὐτῶν ἄλλη καὶ ἄλλη 
γ Ῥ., δὲ ς ᾿, ε ." “ 

διεφραίνοντο, χωλκαὶ οὗσαι. Οἱ μὲν οὖν πολεμιίοι, ταυτῷ 30 

ὁρῶντες, ἐφοβοῦντο ὡς ἐνέδραν οὔσων" ἡ δὲ στρωτιῶ ἐν 
9, ΄ 

τούτῳ κατέβαινεν. 
ΕῚ ᾿ σον ΄ ἃ. 27 « 

Ἐπεὶ δὲ ἐδόκει ἱκωνὸν ἤδὴ ὑπελήλυ- 
96 "»" »"ν 5» ͵͵ Υ' ΡΥ ΚΝ ὰ ἷ᾿ ᾿" δὲν." ἐνῶ τῷ Μυσῳ, ἐσήμηνε ᾧεύγειν ἀνὰ κράτος καὶ ὃς 
3 Ἂς 7 ΝΥΝ φὺνς ἄος ἢ 
ἐξαναστῶς ζεύγει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. 

Κρήτες, (ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμῳ) ἐκπεσόν- 
᾿νν ᾿ “» ᾽ «“ ἰνς ἊΣ Ζ 3, 

τες εἴ τῆς οδου, εἰς υλήὴν κωτῶ τῶς νώπῶως κυλινδούμενοι 

ἐσώθησαν ὁ Μυσὸς δὲ, κατὼ τὴν ὁδὸν φεύγων, εβόα 

βοηϑεῖν" καὶ ἐβοήϑησαν αὐτῷ, καὶ ἀνέλαβον τετρωμέ- 

γον. 
Ν ΕῚ 3 ΕῚ Ψ» 4 ς 

Καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρησαν βαλλόμενοι οἱ 
{ἢ Ἀν “ΤῊ " ἈῊΡ Κι 

βοη ἥσωντες, Καὶ ἀντιτοζεύοντές τιγες τῶν Κρητῶν ουτως 

5 »“ να, ὦ Ν ἦ Ἑ »“ 4 

αφικνουντῶι ἐγ ὶ ΤῸ στρατόπεδον σῶντες σῶος οντες, 

λανθάνειν τοειρσαγα ΠῸπς οτάϊ- 

6 ΠῚ νΕΓὈΟγα ΠῈ να] αῖο π΄. Δ. εχ στε], 
Ῥτϑοῖαϊ!. 

ἄλλη καὶ ἄλλη} Ματσοὸ βιορῇ. Ρὰ- 
ΓΙ, Ετοη. ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἀδῃΐ : 
αποά εααϊάεπὶ ργθοίεγο [τὰ ἴϊ. 4» 
26. ἥπε νατϊείαίε εἢ ἄλλοτε καὶ ἀλ- 
λοτς ἐφισσάμενος. ΑἸΙτεΓ νάδταγ ΥΥ εἰ- 

{κΊο. 
30. ταῦτα ὁρῶντες} ϑΙΤΊρΡΙΕχ νυ]ρᾶ- 

ἴο διορῶντες Ρτβοῖυ] εχ Ετοπ. οὖν ρτθὸ- 

σαάεξῃηϑβ οπαῖῆί } πιΠἃ. 
31, ἔφασαν) ΕΠ ἀϊξὶα πὶ ρτὸ ἀλι- 

σκεσθαι γὰρ ἄν ᾧοντο τοξὶες τηοηυϊῖ 
Ῥοτίαϑ. 

κυλινδούμενοι) ϑαρτα ἵν. 8, 28. εξ 
ἀξ εημιϊς : καὶ κάτω μὲν οἱ σσολλοὶ ἐκυ- 
λινδοῦνσο, ἄνω δὲ-τ- κόλις βάδην ἐσπτορεύον-- 

σο. Ὦοο ἴοοο ἰἰρὲσ Ῥατιί, ἀαὶ καλιν- 
δούμεενοι. (Οεἴεταπι νάπη μαέϊς εἴς ἴῃ 
Ἰπάϊοε Ζεαπίδηο. 4] νώπος ψαϊίορη 
ἱπτεγργεϊαίαν εχ Υἱ. 5» 12. Αἵ οοη- 
τὰ εἴ. ϑαρτα δηὶπὶ ἵν. 5, 15: χρήνη 
ἀτμίζουσα ἐν νάπη εἰς φοη: ἴπ “αἱΐε 

2τονιαηαηθ. ΙὈϊά, [ἐξτ, τ8. ἥκαν ἕαυ- 
σοὺ; κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν νώπην οἷ 

ἀς να]1]6 Πηλεῖ, ἀερτοῆα, ᾳαοα ἢρ- 
ηἰβοας νϑθαπι ἥκαν. [πὸ πηοητ 5 
[απ νάπη οἱ νάπαι, (εἀ ἴῃ ΠΙνὶς εἰ 
(ΑἸ 5 οὔπὶ 5 ποη ἵμπὶ νώσαι, 
να} }]65, [εὰ ἴῃ πιοητίθυ5. Ηΐϊπο ἴῃ 
ΗἸρρδγοῃῖοο ἵν. 4. Ὁἱ δυσχωρίαι πο- 
πλϊ πδηϊατγ, δύσσοροι νάπαι ΠΟΠΊΓΠΕΠΠΟ- 
Τα ταγ, ϑ᾽ΠΔ]ΠΕΓ τὰς νάπας Ονηδρ. 
ν. τα. (αἑίμς τλλ}ὲ ἱπτεγργείδηζαγ, σα πὶ 
ἤης σαήίος. ἂἰτ Παρ. 9, 11. (ὐοηίτγα ἴῃ 
Ογτορ. 1. 6, 43. [ογ θεπάσ πὶ σεηΐεο 
πυης ὁχ Οοάά, ἢ ὅπως νάπη ἢ τσοτα- 
μοὺς διαβαίνειν, ποη νώπας Οὐ πΊ ὑηϊ- 

νεγῆπι ἰδἱ ἐς τγαπῆτα εἐχεγοίτως. {ετ- 
το ἤαϊ. [πη Ηοπιοσεῖοῖϑβ Ἰἰοοΐβ 1]. νὴ], 
58. εἴ χνὶ. 300. νάσαν πὶ (αζίως. 
δεά Ριπάήαγο, ]δίοῃὶ εἰ Αρο]]οηῖο 
κοίλη νάπη ναίει Πρηϊῆοαί. ΡΊ]ατα 
αἰχὶ ἴῃ [οχῖοο Οτθθοο. 

32. ἀνεχώρησαν) Τἰθεγ Ῥατ, σὰ πὶ 
Ετοπ. ἀνεχώρουν. Ἰ)εϊηποερ5 ἀφίκοντο 
Ειοπεηῇβ Ὠδῦθεῖ,. 

φ: 

Καὶ οἱ μὲν ἄλλοιξι 

[Ὁ 
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(ἌΡ. ΤΙ. 

νῦν ᾿ς ͵ Ω » »" ᾿ 
ἘΠΈῈῚ δὲ οὔτε ὁ Χειρίσοζος ἡκέν, οὐτε πλοιῶ ἱκανὼ ἥν, 

7 π᾿ τ" 7 Ξ Ἃ 5) ΣδδΟ. 2 ἮΝ Ἂ» 

οὔτε τὼ ἐπιτήδεια, ἦν λωμβάνειν ετι, εθοκει ὠπίτεον εἰνα!. 
᾽ δὴ ὡν ἴω 7 5 »“ ᾽ ͵ 

Καὶ ἐς μὲν τῷ πλόϊιω τούς τε ἀσϑενοῦντως ἐνεβίβασαν 
ΝΕ ΄ Χ Γὰ 9 Ν ἐν αὶ “Ὡρᾷ καὶ τοὺς ὑπὲρ τετταρώκοντα ἔτη καὶ παῖδας καὶ γυναῖ- 

“ -« ον ἣπ ἘῊ εὖ ΄ 

κῶς καὶ τῶν σκευῶν ὅσω μὴ ἀνάγκη ἥν ἔχειν" καὶ Φιλή- 
ἈΝ -᾿ 7 ὉΝ ᾽ ἰὼν “ 

σίον κοὶ Σοζωινετον τοὺς πρεσβυτάτους τῶν στρωτηγων 
ΓΨ , » ᾽ ͵ ᾽ “ « Χ'  Ψ 

εἰσβιβάσωντες, τούτων ἐκέλευον ἐπιμελεῖσσαι οἱ δὲ ἀλ- 
ΕΣ 7 « Νις ἘΝ « ΄ ἊΣ Ἐς "»-᾿ 

2 λοι ἐπορεύοντο᾽ ἤ δὲ ἑδὸς ὁδοποιουμένη ην. Καὶ αικνουν- 
, . -»“Ὃ -“ » 3 7 

τῶι πορευόμενοι εἰς Κερωσουντῶ τρίτῶιοι, πολιν ᾿Ἑλληνίδο,, 
» .-“ γ “ 5») ᾽ »"“" 7 » 

ἐπὶ τὴ ϑαλάσση, Σινωπέων ὠὡποιζον, εν τῇ Κολχίδι χω- 
᾿ Ε "»- 5 « ΄ ᾿ ́ Ἂ ἡ 5 ᾿΄ ΕΣ 

5 ροι. Ενταῦϑα εμείνων ἡμερῶς θεέκω" κῶι ἐζέτάσις εν 
»ν {ἡ ς 5 Ἂς ἘΠ [ώ 

τοῖς ὅπλοις γίγνεται καὶ ὠρι μὸς, καὶ ἐγένοντο ὀκτώκισ- 
“ ε 7 Ἣν ᾽ ΄ ᾽ “Μ" τ 

χίλιοι καὶ ἑξωκόσιο. Οὗτοι ἐσώϑησων ἐκ τῶν ἀμφὶ 

:. ἤκεν] Οἵ, ἔαρτα σδρ. 1. {εξξ, 4. 
τὰ ἐπιτήδεια) Αττϊοσαϊατη εχ Εἴοη. 

τἰῦτο τοιταὶ σατὰ Ζεια πο. Οογηρᾶῖα 
ΠΑΡ. 2. [εξὶ, τ. εἰ 4115 ἰοοῖβ ἰάθη δά- 
)αηρίταγ ἀγιουϊαβ. [ἀθὶ Ετοη. ἔσι 
οὔηϊῆς, Οειεζατη Πιοάοτα9 εχ δἷϊο 
ἐοπῖε τηογάτη ἀεβπὶς ἤσ χὶν. 30. ἐφ᾽ 
ἡμέρας μὲν οὖν τριάκοντα πσεριέμεεινων “ὃν 

Χειρίσοφον" ὡς δ᾽ ἐκεῖνος ἐβοάδυνεν. 

τολοία} Ῥατὶῖ. Οοάεχ ὅσλα ἀδῖ: ἀε- 
ἴποορβ Οδῆδ). ἐνεβίβαξον, Οεἰ, ἀνω- 
βίβασαν. 

δδοσιοιουμένη] Οἵ. σαρ. 1. {εξξ, 14. 
2. τριταῖοι} [τὰ εἰίατη Τ)ιοάοτγυϑ χὶν. 

Θ᾽ 
ἄσοικον] [ἀδτῇ Αττίαπ5. Ῥεγρ]. Ρ. 

Ἑυχ. Ρ. 129. δἰάδηβ [ἃ Θίδίς ἀϊοὶ 
φαρνάκειαν. ϑῖταθο νετο ῬΠΔγπδοθατη 
ἵαοιτ σοἱοηΐατη Οοἰγογεη απ ἃ (ε- 
ταία τε ἀπ πρῦεη5, τεξὶς ! 

3. δέκο͵] Ἰϊοάοταβ πο ἀεβηϊίο πὰ- 
ΤΏΕΙΟ τινὼς ΑἸ. 

γίγνεται] Εἴοη, ΤΊθεγ ἐγίψνεσο ἀαῖ. 
ΘΌΡΤΑ 1. 2, 9. εἴ : ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέ- 
σώσιν καὶ ἀριδι μὸν τῶν Ἑλλήνων ἐποίη- 

σεν ἐν τῷ τυωραδείσῳ, καὶ ἐγένοντο οἱ 
σύμπαντες ο. ΠΕ] οΠἸς. νἱ. 4, 31. ἐξέ- 
φάσιν τσεποιηκὼς καὶ δοκιμασίων τοῦ ἱσ’- 

Ν 

σικοῦ. Θοᾶ νεῖο ΗπυτςοΠίηοη Ραία- 
νἱτ [ογ Ρεη πὶ σῶν ἐν δσαλοις, περαῖ 
πεοοδῆδξ εξ Ζεὰηςδ εἴ σοπηραγαίο ἴοσο 
Ϊ. 75» το. ραῖϊᾶξ ἐν σοῖς ὅπλοις Εἰἴξ ῥτὸ 
ἐν τῇ ὁπλισίᾳ. ϑεά {υρτὰ 1.1]. εἴ ἐν 
τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριϑιμὸς ἐγένετο τῶν μὲν 
Ἑλλήνων. εἴ 4πλ ΓΆτοετγυς τηοπαϊξ 
ἐν σοῖς ὅπλοις εἰἷΐξ ἀϊξῖαπη ρῖὸ σῶν 
ὁπλισῶν. ἴτὰ Ηε]]εηΐα. 11. 4. 8, ἐξέ- 
σώσιν τοριήσωντες Ἐν τοῖς ἱππεῦσι. Ογ- 

ΤΟΡ. ᾿Ϊ. 4», 1. ἐξέτασιν δέ τσοτε σοῦ Κύ- 
65. τοάντων «ποιουμένου ἐν σοῖς ὅπ'λοις 
καὶ σύνχοξιν, ΤΠυογάϊάεβ ιν. 4. εἴ 

νἱ, οὐ. ἐξέσασιν ὅπλων ἐδοιήσαντο αἰχὶϊ 
ΠηρΡ]ἸοἰτεΥ ῥγῸ γεσοηίγε ἐπκεγοιἑμπ τοὶ 
σοριας. 

ἐκ σῶν ἀμφὶ τ. μ.)] δος νεγθα ἴῃ 
ἴἰῦτο Ετοη. οὐῇα Ζευῦης Ραίανῖς ἃ 
᾿ρτατγῖο ἔα "Πςξ αὔατα, 4αὶ οοιπτηετηο- 
ταῖα Ὁ 1115 (τὶ ρτουι 5 ἀθοαπῃ τη}]- 
11ὰ τεοοτάδδαςυγ. Ναπι τγεάθοϊηχ π}}}- 
᾿τὰ ροῆθῖα Χεπορῃουίεπι ἱ. 2», 9. εἴ 
Ϊ. 7.10. οάοτατα αυϊάεπλ Χὶν. 31. 
ἀπὸ μυρίων τρισχιλίους ὀκτακοσίους πε- 

ριλειφαῆναι ΠᾶτΓατα, [εὰ ΠουλΐΠὶ ἢοα 
τγδ]οτεῖη Πάετη αδεπάδπῃι. εξ απ 
Ετοπίπο, 4υἱ 'ν. 29. 7. [οτὶρῆϊ, εχ 
αδταοτάξοϊπι τα δ ἀδοθηι, ταὶ "1. 
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ς]ς ͵ ς Ρ, ᾽ ἂ εὐ Δ “ γι 
τοὺς μυρίους" οἱ δὲ ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπό τε τῶν πολεμίων 

Ν 'Ψ 7 » 7 

καὶ τῆς χιόνος, καὶ εἰ τις γόσῳ. 
Δ Ζ΄ πὸ νῷ “»"Ἢ ᾽ νὰ 

᾿Ενταῦϑω καὶ διωλωμίβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰχμωλώ- 4 
7) Ε ΄ Ν Ν Ν δ 7 ὰ Ὅ» ΓᾺ “λ 

τῶν γενόμενον ὠργύριον᾽ καὶ τὴν δεκώτην, ἣν τῳ ᾿Απόλ- 
δον Ν Ὁ.) 7 Ε ψ, ΄ « 

λων! ἐξεῖλον καὶ τή ἘΦεσίω Αρτέμιδι, διέλαβον οἱ στρώ- 
Ν ᾿Ἷ ΄ “ 7 "» ἀφο 5 Ν ᾿: 

τηγοὶ, τὸ μέρος ἕκαστος, Φυλάττειν τοῖς Δ εοὶς᾽ ἀντὶ δὲ 
Ἁ ᾿ Ἂ; -" ᾽} μὴ γ Ν 

Χειρισόφου Νέων ὁ ᾿Ασιναῖος ἔλωβε. ενοῷων οὖν τὸϑ 
λ  » ͵ ἜἌΧΡΟ ᾽ὔ ᾽ Ζ 

μὲν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἀνάϑημω ποιησάμενος ἀνωτίθϑησιν 
᾽ ᾿Ν 3 ω »“» ΠῚ Ν᾽: Ν Υ̓͂ ᾿» 

εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς τῶν ᾿Αϑηναίων ϑησαυρὸν, καὶ ἐπέ- 
7 ΓΑ 2 Ν Ν ΄ ὰ Ἂς 

γραψε τὸ τε αὐτου ὀνομῶὼ κῶὶ τὸ Προξένου, ὃς συν Κλε- 
ὸ ΑΝ Ν » Η "Ά 

Τὸ δὲ τῆς Αρτε- 
“" 7, « " ͵ Ἂς 3 2 ΡΝ 

μίδὸς τῆς ἘΦεσίας, ὅτε ἀπήει σὺν Αγήησιλάω εκ τῆς 

7 - ΄ ΄ ἡνἢ ᾽ Ὁ 

ωθχω ἀπέθανε" ξένος γαρ ην οὐυτίο. 

7 Ἂς 2 ἊΣ ςος Δ ΄ Ἂς 7 

᾿Ασίως τὴν εἰς Βοιωτοὺς ὁδὸν, κατέλιπε παρὸ Μεγαβύζω 
ἰϑραι ΨΨὩὌΗ ΓῚ χ “ 4. 7 » δ 

τῷ τής Αρτέμιδος γεωκόρζυ, ὁτί αὑτος κινδυνεύσων ἐδόκει 
ἔξ: πρὸ 5 ν 8 " αἰ 1 ΄ Ἂ 

ἰενωι μετὼώ Αγησιλώου εν Κορωνείου" καὶ επεστειίλεν, ἦν 
Ἃ ἌΡ Ν »“" « ᾽ν 3 “ 5 ΄ ͵ ΕΣ 

μὲν αυτος σωθῆ, εὔυτω ἀποδοῦναι" εἰ δέ τι πάϑξεοι, ἀνα-- 
»" Ἁ ΠῚ ᾿. ., 3 » 

Θένωι, ποιησάμενον τή Αρτέμιδι, 0 Τί οἰοίτο χαριεῖσθαι 

τῇ ϑεῷ. Ἐπεὶ δ᾽ ἔφυγεν ὁ Ξενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδὴ 7 

Ισίτοτ Τθο ας νετθα Ζεαης : οαἱ ταὰ- 
ἕτε. ορροίαϊς ΝΥ εειῆκε Ἰοσὰπὶ ἱπίγα ν.- 
7, 9. ὑμεῖς δὲ---ἰγγὺς μυρίων. 

σῶν τοολεμίων καὶ «ἧς] Αττϊσα! τὴ 
αἰγασηαας ἐχ Ετοη. δάξοῖνιε Ζϑαηε. 

4. Ἐνταῦθω καὶ] Ἐχ Ετοη. [ἰὈτο 
"αὶ ἀἀ]δοὶ οατὰ Ζευη]ο. 

ἀπὸ τῶν αἰχμαλώφσων) 1ἴὰἃ τηᾶτροὸ 
δίερῇῃ, θὲ Βτοήβει, Ρατγῇ, Ετοη. 
Νυϊραΐαπι διὰ τῶν ἱπερῖὶς ἀείεηάεθαῖ 
Ζειηε. 

ἥν τῷ] Εάά. νεῖϊ. ἥν ἐν τῷ, ᾳφυοά 
Βτιοάξθαβ τηυταῦδαῖ ἴῃ ἣν ἄν τῷ. [πῃ 
Ουεῖῇ. ἐν ἐγαία πη εἰ ἃ πιᾶπὺ εοαπάᾶ : 
ἣν τε σῷ τηαϊεῦαιὶ Ζειπα. 

διέλαβον) Ετοπ. ἰθεγ καὶ διέλαβον 

ὨδΌειῖ, ὶ 
5. ἀνατίϑησιν) Ὠϊορεπες ἴθ για 

Χεπορδοητὶβ (εξξ. 7. ἴτὰ : ψενόρεενος δ᾽ 
ἐν᾿Εφέσῳ καὶ χρυσίον ἔχων, τὸ μὲν ἥμει- 
συ Μεγαβύξῳ δίδωσι τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος 
ἑεοεῖ φυλάστειν, ἕως ἄν ἐπανέλϑη᾽ εἰ δὲ 
γψὴ, ἀγαλμα τιοιησάμενον ἀναϑεεῖνει τῇ 
Ὁεῷ" τοῦ δὲ ἡμίσεος ἐπέμι εν εἰς Δελ- 

φοὺς ἀναϑήματα. Ἐδπ Ὦος ἐρεοϊπηῖπε 
βαε5 ποπιϊηῖς σορποίοι ροϊιεῆ. ϑ88η- 
δτταῖε πὶ ρεουπίαγατη, ἀερο[ιίαι πὶ 
ἴῃ το ρίο Ερπῃεῆε Ὠίαπθ, ἴὰ0 δήπαςσ 
τετήροῦα τεῆαῖαγ θῖο Οπευνί. Οταῖ. 
ΧΥΧΙ ΡΟΝ. 

ἐπέγραψε) (αία!ο ἐπεγράψατο εαἰ- 
αἰῦ; ἰδαυξηβ στὸ ρτο σοῦ εχ [ἰΌτοὸ Ρά- 
τι. δάζοϊν!, ὑγοῦδαπίε Ροιίομο. 

ἦν αὐτοῦ] Εχ Ουε!ῇ, ἀατίνα πη αὐ- 
τῷ ἴαπαυᾶιη Θχαυϊπιίζοτγει τεσερὶϊ 
Ζειαπε ; ἰἄεπὶ ἴδοι ργορῖοτ Ἰοοστ [Ὁ- 
Ῥιαῖε, τὰ, οἵ, ας (ΘΕ, τὸς 

6. ὅτε] απτῖπα ὅστε μαδεῖ. 6 τὲ 
οοηΐεγ ΛΔρεῆ]αὶ ΕἸοφίαπ 1. 36. (εα4. 

σῷ «ἴἧς:) Ατιοαϊατα τῷ οταϊτταπὶ 
Εάά. νεῖτ. σσαε]. 

ἰένωι---- Κορωνείψ) Ἦεος οπιῖῆς ᾿ἰδ ες 
Ετοη. εἴ απιθοθήάθητια τὰ Ὠᾶῦεῖ ἴογὶ- 
Ρίδᾶ : κινδυνεῦσαι ἐδόκει. 

εἰ----τσάϑοι] Ἑτοη. Ἰίρει ἤν---τσώϑη. 
ἀεϊπάς ἐπειδὴ δ ἔφυγεν ἦδι. 

η. ἔφυγεν ὃ Ἐξενοφῶν)] Αττοαϊαπὶ ες 
᾿ῦτο ἔἴοῃ, δάάϊάϊ. 
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» ““Λ» »“Ὁ δι ενν, »“ 7 4 Ε. 

αὑτοῦ εν Σκιλλουντι, ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων οἰκισϑέντι 

πωρὰ τὴν Ὀλυμπίαν, ἀφικνέτωι Μεγάβυζος εἰς Ολυμ- 

πίαν ϑεωρήσων, καὶ ὠποδίδωσι τὴν τυαρωκωτωϑήκην 

αὐτω. Ξενοφῶν δὲ λαβὼν, χωρίον ὠνέϊτωι τῇ Θεῷ, ὅπου 
5. δὰ ε ὕ] Ἂ Νο ᾿“ο᾿οτ “ὦ, 

βἀνεϊλεν ὁ Θεός, Ἔτυχε δὲ διὰ μέσου ῥέων τοῦ χωρίου 

ποταμὸς Σελινοὺς. 

Σκιλλοῦντι)] Ψαυϊκαϊαπιὶ Σκιλοῦντι 
σοττεχὶς Ζεαπε. [π]ῦτο Ῥατι, [οτὶ- 
Ρίυπι εθ Σκυλλοῦντι. Ρ]αἴατοπαβ. ἀα 
ΕχΧΊΠ ΠΟ Ρ. 376. τσοία φυγαδικὴ νῆσος οὐκ 
ἔστι τυλατυτέρα τῆς Σκιλλουντίας χώ- 

ρῶς, ἐν ἢ Ἐενοφὼν μετὰ τὴν στρατείαν 
τὸ λιπαρὸν εἶδε γῆρας. Ιταγατη Ρ. 382. 
εἀ. ΗἩαίϊίεη. Θουκυδίδης συνέγραψε τὸν 
τυόλεμον τῶν ἹΤελοσοννησίων καὶ ᾿Αϑη- 
ναίων ἐν Θρῴάκῃ τσερὶ τὴν Σκαπτὴν ὕλην" 
Ξενοφῶν ἐν Σκιλλοῦντι τῆς ᾿Ηλείας. 
Θυϊ ροβετίον Ἰοσὰβ τείογγι ροϊεῆ σετ- 
τἤτης αὐ Απαδαῆπ, 48πὶ ἀαπὶ [οτὶ- 
Ῥεδαΐ Χεπορβοη, ἴῃ ἄρτοὸ 50] απίῖο 
ἀερηῖε δάπας νἀεῖαγ. Οοτηρᾶγα τηο- 
ἀο ἥηρυϊα νεγῦα, ααἱθὰς ἃπιοθηϊία- 
ἴετη Ἰοοὶ ρ᾽ ηρῖῖ (ΟΠ ΡΙΟΓ ἴῃ ἤοσ ἄρτε- 
ΠῚ οἷο ἀοαυϊείοσεηβ ! (σεπεγαῖπ δά 
ΠΙΠογῖαβ, Ἰὰ εἢ αὐ ΗεἸ]ϊεηΐοσα εἰ Απα- 
Ῥαΐ, τεΐετγε νἱάδῖυγ Ὠιοσθηδβ {εξὶ. 
8. ροΗ͂ νεγῦα ραιΐο ροίξ τεξεγεπάᾶδ : 
σοὐντεῦϑεν διετέλει, κυνηγετῶν καὶ τοὺς 
Φίλους ἱστιῶν καὶ τὰς ἱστορίας συγγρά- 
ων. 

οἰκισϑέντι] ϑοτρίαταπι (αἰ δ] ]οτιῖς 
εἰ ΒτγυΠπρ. ἱεσα πᾶς νι]ραΐο οἰκισϑέν- 
“σος ΟὍΤΩ [,εοηοϊανῖο ρῥγϑο δία τη ργοῦα- 
ταῖς ϑιθρῃᾶπαβ οείεγίηας Ἑαϊίοτεξ. 

ἀσοδίδωσ Ἑκοπ. θεν δίδωσιν Πα- 
Ῥεῖ. ϑεᾳφαξης ὁ ϑεὸς νἱάθταῦ εΠδ 
ΑΡΟΙ]ο Ὠεὶρῃϊσ5, απ 46 Ιοοο (Ὸ- 
τοῦ σοηΐεογαηάο σοπία! αδτας Ὠοπιο 
ἴῃ ταϊπυτ 5 εἰἰὰ πὶ περ οι ἰ5 γε] ρὶοίας. 

8. διὰ μέσου ῥέων “σηῦ χωρίου) τ 

σαπὶ Ἰίῦτο Ρατ, εἰ Ετοη. ν ]ρατα πη 
διαῤῥέων διὰ τοῦ χωρίον σοττεχὶ. )10- 
θεηες {εξὲ, 8, ἀφικομένον δὲ ποῦ Μεγα- 
βύζου κατὰ τορόῤασιν τῆς πσανηγύρξεως, 

κομισάμενος τὰ χρήματα χωρίον ἐσρί- 

«τὸ καὶ καϑιέρωσε τῇ Θεῷ, δ οὗ τοοτα- 
μὸς ἔῤῥει Σελινοῦς ὁμώνυμος τῷ ἐν ᾽Ἔφε- 
σῳ. ἴὕὕσπηε οοπῆϊας Ἰμάος ΟἸγιπρίοος 
τὰπι [αἸΠΠξ δέϊοβ ΟἸγυπιρίδάδιη εἂπὶ 
[αἸΠῈ 9.7. ρούμι οάννε! !} 5 ἴῃ Απη8 - 
᾿απὶ Τπυοσγάϊάεοταπι Αρράτγατα {εξξ, 
28. ου]ὺ8 ἱρῇαβ ΟἸγπιρίδάϊα. ἅΠΠῸ 
Ρήπαο ΤὨπογάϊάξια τποσιααπὶ ἔα 

Καὶ ἐν ἘΦέσῳ δὲ τυαρὼ τὸν τῆς 

ῬτΓΟΌΔΌΝΙ ἀγραπηθηίαίίοηθ ἰάθπη νἱζγ 
ἀοξϊι5 σοἸ]εριι. Νεπιρε οεηίεις Χε- 
ΠΟΡὨοητεση Αρεπίαατη εχ Αἤᾷ τε- 
ἀεαπίθπι αἵησπια δὰ Βοβοίϊπὶ σου 8- 
τὰ, (αυἱ τοάϊτα8 Αρεῆϊαὶ δοοϊάϊς 
ΟἸνπιρίαάϊς ο6. ἃηη0 2,) ἀεπὶπο τα- 
Ἰϊξῖο Αρεῆϊαο νεηϊε 5.0 ]Π] πίετη, 
ἀρνὶ οὶ αἰδαρα, αἴ αἰῖ, αὖ μγός ΕΠάε 
"0 ἰοηρὲ αἱ βαμίοπ, Ὠεὶηάθ, οὐτὰ 
Χεπορῆοη Τδυογάϊδοαπη Ὠπξοτῖα πα 
Ὀΐα 6 εο ἰαίοπίθπι Ῥσιταὰβ ρα] οαῆα 
ἀϊοαίατ ἃ Ὠίϊορεπα, ξατηαὰα ἱρίε ἰπ 
ΗἨε!]δη]οῖς πδγγαϊίοης σοῃίϊπαανετις 
χα, Γαἱρίσαταγ Τοάννα!] 5, Β]Π1ο5 Χε- 
ΠΟΡΏΟΠΙΙ ἴῃ ἄρτο ϑο! ]Ππεῖο Ἔχυϊαπεὶ 
οὐτὰ ἀχογα Ρῃ δα δἀνεπίθητςεβ αἴΐα- 
ΗΠ ΤΗυοσγήϊάεοα δι βοτίθθ δυϊορτα- 
Ρῇαπιὶ ἃ δἰϊο Τπαογάϊάϊς ΤΙτηοίΠεο 
δΔοσερίαπι), δὰ Ἰρίαπη δάεο δ]ϊατη 
Τιπιοῖΐῆεα πη Χεπορποπτὶ ΘχυΪϊδπτὶ |1- 
Ῥτοβ. ρδίεγπος {γα α δ, Θυξὲ αυΐϊ- 
ἀδπὶ σοη)θέϊιγθθ ΟΥΠΕ5. ἀκα ΠΊεηῖω 
ἤτγπιο ἰΐασαο εἰ σετίο ποη πίταηζαζ ; 
4ύατγα Ὠ1Π1] ἐχίπάςε οο]]ρεγε εαυϊάδηὶ 
ΔῈ ΠΠ. 

Σελινοῦς Νοπηεη αν! νυΐρο [οτὶ- 
Ῥίατῃ ἰερευθαίαγ Σελληνοῦς, ἴῃ (οαϊος 
Ρατ. εἰ Σελεινοῦς, αὐ π΄ πυτῆο Ρετ- 
Βατηεηο ἀρὰ Θραηδεγηῖαπι ἀς {ἃ 
Ναπιηὶίίπι. Ὠἰδτι, ν. Ρ. 48, Οαπὶ 
ἔάτομετγο Ζεαπε ἐοτρῖαγαπη Εἴοη. εἴ 
ἈδρΙ Β. Σελινοῦς τεοδρίῖ, ρτορίεῦ ἀὰ- 
ξϊοτγιιαἴεπλ δια οηθ ΠἰΌγο νυ]. ρ. 
309. 6α. 5᾽εθεηκ, ῥεῖ δὲ διὰ τῷς Αἰγιξων 
πγόλεως πτοταμοὸς Σελινοῦς, δμεώνυμιος τῷ 
σε ἐν Ἐφέσω τοιρὰ πὸ Αρτερείσιον ῥέοντι, 
καὶ τῷ ἐν σῇ νῦν Ἠλείᾳ τῷ τυαραῤῥξοντι 
σὸ χωρίον, ὅ ῴζησιν ὠνήσασθαι τῇ ̓ Δρεέ- 
μιδι Ξενοφῶν κατὰ χρησμόν. υἱὐϊ [1 τὶ 
Τοτγῖρτ] ποῃ ναταπῖ, ἢ ηαοᾶά οὰπὶ 
ΑἸάϊμα Ηορβετὰβ Σελινοὺς εὐϊάϊϊξ, 
ΟὈΙτογ τἀ πτὲπ πηοηεηήαβ ἰεέζογ, ϑῖτΓα - 
Ὀοπεπὶ ἢσνίαπὶ τναραῤῥέοντα ἀϊσείε, 
αυετὴη Χεπορῆοη διὰ μέσου τοῦ χωρίον 
ῥέοντα αἀἰχὶτ, Ὀαυίᾳπίας παπο [οοὐ- 
ἀαῖ, οσυ]ὰ5 ἰοσιπὶ οἰαἤϊσαπι ἰοϊα πὰ 
δαίογ θαπι, ν. 40. 6. [6ξϊ. 3. 1644. 
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[[ΕφΦεσίας] ᾿Αρτέμιδος νεὼν Σελινοῦς ττοτωμὸς παραῤῥέϊ, 
Νν 3 ͵ὕ νι ψἢ ᾽ ὔ "} .ς Ζ Ὁ» δὲ 

καὶ ἰχϑύες δὲ ἐν ομῴοτεροις ενεισι καὶ κύγχουι" εν ὅδε 
“» -“ ᾿ "» 7 « ΄ 9 ᾿ς 

τῷ Σκιλλοῦντι χωρίῳ καὶ ϑήραι πάντων, ὁπόσω ἐστὶν 

ὠγρευόμενω ϑηρίω. 
᾿, Ν Ν 

Ἐποίησε δὲ καὶ ναὸν καὶ βωμὸνο 
᾿ς πιο ς σᾷς ΥᾺ ΕΝ Ν Ἂς ΕΝ δὲ Ζ ἯὀΝ 
πὸ τοὺ ἱερου ὠργυρίου κῶὶ τολοῖπτὸν ἀει θεκατευων τῶ 
Ν Ὁ κα -ῳ,Λ- »“, » »" ἢ “4 

εκ τοῦ ὠγροῦ ὡραϊω, Θυσίαν ἐποίει τῇ Θεω" καὶ πάντες 
ς »“Ὃ ς 57 »΄’6ὁἉἁ "»ε᾿ 

οἱ πολίται καὶ οἱ τπιρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναῖκες μετεῖ- 
χον τῆς ἑορτῆς. 

» ᾿, νὰ . ἢ Ὰ». »"ν 2 

Πωρειχε δὲ ή εὸς τὸς σκήνουσιν ἄὥλ- 

ῷιτω, ἄρτους, οἰνον, τραγήματα, καὶ τῶν ϑυομένων ἀπὸ 

Μετὰ δὲ τὸν ᾿Ανιγρον δδεύσας ἐπὶ μακρό- 
σερὸν διὰ χωρίου τὰ τολείονα ὑπὸ ψάμ- 
μου κεκαλυμμένου καὶ ἔχονπος δένδρα 

τυίτυς ἀγρίας, ὀπίσω ἐπ᾿ ἀριστερὰ Σκιλ- 
λοῦνσος ὄψει ἐρείπια. Τῶν μὲν δὴ τοό- 
λέων ἦν τῶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ καὶ Σκιλ- 
λοῦς" ἐπὶ δὲ τοῦ τοολέμου τοῦ Ττισωΐων 

᾿ ᾽ ΄ 3 ! ’, ! «ε 

τυρὸς Ἠλείους ἐσίκουροί σε Τὰ σαίων οι 

Σκιλλούντιοι καὶ διάφοροι ποῖ; ᾿Ηλείοις 
φ' Η - “- ᾿ " «» - 

ἤσαν ἐκ σοὺ ᾧανερου, καὶ σῷας οἱ Ἡλειοι 

σούτων ἕνεκα ἐποίησαν ἀναστάτους, Λα- 
ὔ δορὶ « Ἦν - ᾿ 

κεδαιμόνιο, δὲ ὕσσερον Σκιλλουντὰ ἄσο- 
΄ζ Ὁ ἃ ΄ ΟἿ - , 

σερόμοενοι, τῆς Ἠλείας Ξξενοζωντι ἔδοσων 

πῷ Τρύλλου φυγάδι ἤδη γεγονός, ἐξ 
᾿Αϑηνῶν. ᾿Εδιώχϑη δὲ ὁ Ἐξενοφῶν ὑπὸ 
᾿Αϑηναίων, ὡς ἐπὶ βασιλέα τῶν ἹΤερσῶν 
σφίσιν εὔνουν ὄντα στρατείας μετασχὼν 
Κύρῳ τοολεμιωτάτῳ ποῦ δήμου.--- Αντὶ 

3 “ 3 , ε ,' 

τούτων μὲν Ἐξενοῷωντι ἐγένετο ἡ Φυγῆή" 

κατοικήσας δὲ ἐν Σκιλλοῦντι τέμενός τε 
ἃ ἢ Ν Ν ᾿. Α ζ ᾽ ,ὔ καὶ ἱερὸν καὶ ναὸν ᾿Αρτέμιδι ὠῳκοδομήσατο 

᾿Εφεσίᾳ. Παρέχεται δὲ ὁ Σκιλλοῦς καὶ 

ἄγφας ϑηρίων, ὑῶν τε ἀγρίων καὶ ἐλά- 
φων" καὶ τὴν γῆν σὴν Σκιλλουντίαν Σ:- 

λινοῦς τοταροὸς διέξεισιν, Οἱ δὲ ᾿Ηλείων 
ἯΑ Ν ΄ 9 ΄ 3 
ἐξηγηταὶ κομίσασθαι! τε αὐϑϑις Σκιλ- 
λοῦντω ἔλεγον, καὶ Ξενοφῶντα, ὅτι ἔλα- 
βε παρὰ Λακεδαιμονίων τὴν γῆν, κριϑῆς 
γαι μὲν ἐν τῇ Ὀλυμπιακῇ βουλῇ, τυχόν- 
σώ δὲ τοαρὰ ᾿Ηλείων συγγνώμης ἀδεῶς 
ἐν Σκιλλοῦνσι οἰκῆσαι. Καὶ δὴ καὶ ὀλί- 
γον ἀπωτέρω τοῦ ἱεροῦ μινῆριά τε ἰδείκνυ- 
σο καὶ τῆς Πεντέλῃσίν ἐσσι λιϑοτομίας 

εἰκὼν ἐπὶ τῷ τάφῳ" εἶναι δὲ αὐτὸ ἜΞενο- 
.- φῶντος λέγουσιν οἱ τυροσοικοῦντες, Ὁ ὶ 

νυ ραῖαΓ πὰηο Σελινοῦς, Απηγδίςθας 
Σελινοῦς Τοτὶρτατη νϑγίῖτ. 884 Πανὶ 
ἀξ οιθηῆθ ἀρὰὰ δυπάεπῃ νἱὶϊ. Ο. 24. 
Γεξὰ, 3. Σελινὸς [στὶρῖαβ ἰερίτατ, Ἐὸ- 
᾿Ἰΐα δ, 488 84 πατγατομεῖη ΡααΐαΠϑ 
τῃοηοεὶ Ροήβ υἱἹάθηταγ, γα)εοὶ ἴῃ Ἐρὶ- 

τηδίγαπι, συοὰ Πυάϊοία5 Ἰεέζοσ σοη- 
Γα]εῖ. Ιη Πιορεπὸ [1 δογῖῖο ἰὴ γιὰ 

ΧΕπορῃοητ5 {εξλ, 8. να]ρὸ ἰοτρίας 
ΠανίαΝ Σελληνοῦς ἸδρΊΓ. 

τῆς [Ἐφεσίας] 1] Μοσδθυ]υτη 8]16- 
τα γη ἴῃ ᾿ἰῦτο Ετοπ. οτη ΠῸ τῇ ἰδ απ 
ἴθατ]ς οατπῇ Ζεέμιπῖο {εο]αῇ. 

καὶ ἰχϑύες δὲ] Μυϊραίῃαπι σε δχ 
Εἴοη. ᾿ἰΌτγο οοτγαχὶ; {εὰ πλῖγα εἢ 
ο)αίάετηῃ εἰ Ῥατι, ναγιεῖαϑ, δὶ ἰχϑύες 
σε τααίδητς 116 ἸῺ λειμῶνες δὲ, Πῖο ἴῃ 
λεικῶνές σε, Ῥταία ααἷ5 Ἰυηξῖα ὑπ- 
αυδτὴ βανίο εἰ σοποἢ 5 δυάϊν!τ ἃὰξ 
Ἰερις ἢ Απ ἰαΐθητς ἰπ νἱκοία Τοτὶ ρίατα 
λείμακες, Ἰαῖίηε ἐζπαος ῷ᾽ ϑοὺ5ς Ηε- 
[γε ῖαβ ἰπ βἰοῦα ἴῃ ἐχίγεπιο νιτϊαῖα 
λειμάδες ἀηποίαν!ς ρΡΈπὰ5 ΟΘΟΟΉΪΕϑᾺ 
λειμὰς νὰ] λείκαξ νοσαίυτη, ημοά 
ςοπητηοάθ σοποΟἢ 5. Ἰαπηρίτυγ. Οεἴα- 
ΤῸ ΠῚ ἔνεισι ὑτὸ να ἱξαῖο εἰσὶ ἀεἀϊ εχ 11- 
ὕτο Ρατγιῖ, εἰ Ετοη, 

τῷ Σκιλλοῦντι χωρίῳ] Οὰπὶ Ηαῖί- 
οΟὨϊπίοηο ΝΥ εἴΚε ἐν ἱπίδγαϊς αηῖθ ποὸ- 
τάδ ορρίάϊ, ἀς σοπ)]εΐξζωτα ἼΘοποΪα- 
Υἱ!ν, ἱρίς ἰᾶπλεη πηαεραὶ τῷ Σκιλλουν- 
τίῳ χώρῳ 1οτὶρίατη, αυοά εἰ ταϊῃὶ 
Ρἰδοεῖ. 

9. τρρόσχωρα.} Μαῖε Εἀά. νεϊζ. οὰπὶ 
ΟὐεἸξ. τσρόγχχωροι ὨΔΌ ΕΠ. 

Παρεῖχε δὲ ἡ ϑεὸς} Ψυϊξαίατη παρό- 
χει ἐχ ταᾶγρὶπε ϑῖεέρἢ. Ἰἴῦγο Ῥαγι, εἰ 
Εἴοη. ςοιταχῖὶς Ζειπθ. ϑδεὰ τηδ]α 
Ἰάετη Εἴοῃ. ὁ ναὸς Παθεῖ τὸ ἥ ϑεός. 
Οείογαπι Ἰεξίον ἰρίε (δοῖϊε ἀρποίοσεξ 
υτοδηϊταΐειπι ρίατη ογιρίοτὶβ, φαὶ ἀδ8ὲ 
1 εταὶ] τἀῖετα Γἀᾶπὶ ΔΠ]κηδῖ. 

τοῖς σκηνοῦσιν)] ΛΔΙίεηα εἢ Βτοάθὶ 
σοηγεέζυτα Σ κιλλουντίρις ΔῸ πος ἴοςο. 
ΒῸΡ υπηῦτασυ 5 ἀερεῦδηϊ οοηνῖνϑδ 
δὰ [ε απὶ ἀϊεπὶ σοπρταραῖ!. 

εἶν.ν} Ὀθεϊηοορ5 νυϊρο ροδταπι νο- 
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10 τῆς ἱερῶς νομῆς λώχος, καὶ τῶν ϑηρευομένων δέ. Καὶ 
Ἢ . ᾽ -“ Ε Ν ε Ν ἢ ΠΣ » -“ 

γὰρ Θήραν ἐποιοῦντο εἰς τὴν ἑορτὴν ὁ, τὲ Ξενοῷωντος τόαῖ-. 
ς »“ 57 “ ς Ν Ἂ 

δὲς καὶ οἱ τῶν ἄλλων πολιτῶν" οἱ δὲ βουλόμενοι καὶ 
2 ͵ὕ Ν ς Ψ ἣν Ἀ ) ΕἸ -Ὸὖ -»»ο΄ἧ΄"΄ἷ΄ς »΄ 

ἄνδρες συνεϑήρων" ν.,71..1] ἡλίσκετο τῶ μεν εξ ὠῦύτου τοῦυ ἐέρου 

- δ Ἃ Ὧν» Γ' 7ὔ 7, 

χωρίου, τὼ δὲ ἐκ τῆς Φολόης, σύες καὶ δορκάδες καὶ 
2} “ Ν ς π- »᾿ ᾽ 

11 ἐλωῷοι. Ἔστι δὲ ὁ τόπος, ἡ ἐκ Λακεδαίμονος εἰς 
ΕῚ Ψ ᾿ « ᾿ (ὰ αὐ ΑΝ. -“ ΠῚ 

Ολυμπίων τορεύοντωι, ὡς εἰκοσι στάθιοι ὠπὸ τοῦ ΕΥ̓͂ 
9 ΄ Ν ς »“» 7 δ. 35 ἊΜ « ἊΝ 2 Ν 

Ολυμπίω Διὸς ἱερου. Ἐνι δὶ ἐν τῷ ἰέρω τόπῳ καὶ 
Π Π . έ 

Υ̓ δ. ΄ ο ς ἣν Ν »" Ν “ 
ὠλσή καὶ ὁρή δένδρων μέστω, ἐκανὼ καὶ συς καὶ ωἰγῶς 

ν ",.. ΄ ὄν “ἷ Ν Ν »“ ᾽ Ἂς; « 

καωὶ οἷς τρεῷειν καὶ ἵππους, ὥστε καὶ τῶ τῶν εἰς τῆν εορ- 
ἪΝ ».2 ε [ν ᾽ »" 

Ἰα τὴν ἰόντων ὑποζύγιω εὐωχεῖσθαι. Περὶ δὶ αὐτὸν τὸν 

ναὸν ἄλσος ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύθη, ὅσω ἐστὶ τρωκτῷ 
« -“ Ν Ν ε κι 7] ὩΑΡ. 3 ΄ ὠράιῳ. Ὁ δὲ ναὸς, ὡς μικρὸς μεγώλῳ, τῶ εν Εφεσω. 
ψ, Ἂς 7 3) ς 7 “Ὁ 

εἰκώστοαι ιν" καὶ Το ξόανον εοίζεν, ὡς κυπαρισσίινον χθυσω 

σαὈαΪατα ἀργύρια οὰπὶ ᾿ἰρτῖ5 Ῥδτί. 
Ετοπ. ἘἈερὶῖς Α. εἰ Β. οπϊῆς Ζεὰπε 
εἰ νείκεα. . 

10. συνεϑήρων) ΒΘ ϊῖο παᾶπο Οοάεχ 
Ῥατιί. ξυνεϑήρων ᾿πξοτι. 

ἐκ τῆς Φολόης) Ἀεέϊε ἀρροίαϊί Ηατ- 
ΘΠ πΌη Ἰοσα ΠΊ διγα ἢ 5 ν11]}. Ρ. τ4 8. 
καὶ ἡ Φολόη δ᾽ ὑπέρκειται τῆς Ὄλυμ- 
σίως ἐγγυτάτω ὄρος ᾿Αρκαδικὸν, ὥσαε 

τὰς ὑπωρείας σῆς ἐἀρρίταν ὑϑι εἶναι. Ὅτεε- 

ἴεγεὰ σογηρᾶτα δᾶ, 485 (εξ, (ε αδητὶ 
ἤαῖτα [Ὁ] ααρὶς Χεαηορῆοη. ΜΜαὶΐῖα 
θὲ γ Ετοη. ἐξ αὐτῆς Φ, Πάθει. 

11. ὁ τύπος) Ρατι, ἔστι δὲ ἡ χώρα, 
Ἑιοη. ἔστι καὶ ἡ χώρα ἐκ. Ἰλεϊποερβ8 
Ῥατ, ἱερῶ χώρῳ καὶ λειμὼν καὶ ὄρη, 
Εἴοπ, ἱερῷ χώρῳ καὶ ὄρη. τηατρο ϑίερῇῃ, 
ἱερῷ καὶ λειμὼν καὶ ἄλση καὶ ὅρη. ΜΙΠΙ 
δαάιϊτα5 λειμὼν 1πχίᾷ ἄλση ἢοη αἴί- 
ῬΙΙοδῖ, φαὶϊ σοηῖτα Ζεαπίο ἱπιεγργεῖα- 
τὶοηεπὶ νοσᾶῦι}} ἄλση Ὠαῦετε νιάδθ8- 

ἴυγ. (Οετεγαγη ποίοϊο φυοτλοάο τηϊῃὶ 
αἰ ρΊ σεῖς ἀδίογιρτο ραττίατη ἰοοὶ η88- 
τα μάάτῃ ἰϑερῖα5 τερεῖῖτα, να] ατὶ Ὧθοο : 
ἐν δὲ τῷ Σκ. χωρίῳ καὶ ϑῆραι---ϑηρία, 
ἀεϊπάςε 1ἰὰ: καὶ ἡλίσκετο---σύες καὶ 
δορκάδες καὶ ἔλαφοι, ἀεπίηαθε Πδθο: 
ἑκανὰ καὶ σῦς καὶ αἶγας καὶ δ!ς τρέφειν 
καὶ ἵππους : 4085. πίπι15 ἀϊγαξὶὰ εἰ 
γαγίδῖα τ} δἰϊφαϊά Ἰοέξϊοτι δσογα 
ροῆς νἱάξηϊατ, Ῥᾶτβ εηἰπὶ ςογὰπὶ 

οοτηργο οηαϊταγ εἰἰᾶ τ νΕΓὉ 5 τῶν 94. 
μένων ἀπὸ τῆς ἱερῶς νομῆς. ᾿ 

αἶγας καὶ δις)] Τἰθεγ Εἴοη. βοῦς, 
Ῥατγιί, ουπὶ τηᾶγρῖπε Βίερῃ. αἶγας καὶ 
βοῦς τποπηϊηαῖ, ρφς (οἰ οεῖ ρεσογᾶ 
δα σοηνῖν!α Ποίριτιπὶ γοξεγα ΐαγν 

εὐωχ εἶσ.) ΒΗ τοΠὶπίοη Ἰοουτῃ Α-- 
τ τοῖο]! 5 Η. Α. ν᾽. 6. σοτηρατᾶνῖ, 
αὉΪ εἰ μετὼ δὲ σὰς τρεῖς ἡμέρας εὐω- 

χοῦσιν ἤδη οἱ τσιαίνοντες τὰς ὗς. Ατιὶ- 
συ] πὶ σὰ ἃηῖα σῶν ογηϊτῖς Ετοη. 11- 
Ῥεγ. 

12. ὅσα ἐστὶ πρωκπὰ ὡραῖα) Ἐῖ- 
ΟὨϊπίοπ εχ ΖΕ]ΠΙαηὶ Ν. Η. 1. 31. ἴο- 
σαυτῇ σοϊηράγαν!, ὉΪ Ροίξ τουρὸν Πο- 
γα πᾶ πα τρωκτὰ ὡραῖα, ΟἿϊ Ῥετῖζο- 
Πἰὰ5. ῥοσια Ἰητεγργείδιαγ πὰ “ημξῆμς, 
φμὶ ογμαϊ 1: {εομπάα ὑπεηγα ἀῤῥοπιμ- 
ἑωγ. ὥειηε ὅσων (στὶρίατη τηδ]ε- 
Ὀᾶτ. Ὑνεικε ἀηῖε ἤξοο ἐπι] ρεῦαῖ 
ἐκείνων τῶν ὀπωρῶν, νεὶ τερεϊεηάυτα 
οορ!ατίοηα ἐφυτεύδη σεπίεθαι. Νοη 
τη 5 Ἐπὶ πῇ ἔγαδϊα8. ἀγθοσγα τῇ αυδτα 
ΔΙΌΟΓΟΒ ᾿ρία9. ἀΐοὶ ροῇξε φυτεύεσθαις 
Θυοὰ εαυϊάεπ τεέξϊς ἤογὶ ρος ἤοπ 
οτεαο. 

χρυσῷ} Ρ]Ἰπἰὰ8 χνὶ. Ο. 40. νατὶδίᾶ- 
ἴεπὶ τταἀ το ἀθ ἐὸ φῥτγοάϊ!άϊ οὐτὰ 
ψιίγανῖο ᾿ἱ. 9. ἨϊοΠΙηίοη. Πκηετ 
εἰ ἰμαυταῖαπ ἰα!ς ΓαΓρσαθάιωτ, 
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ὄντι, τῷ ἐν ᾿ΕΦέσω. Καὶ στήλη ἔστηκε παρὰ τὸν γοὸν, 13 

γράμματω ἔχουσω" ἸΕΡΟΣ Ο ΧΩΡΟῸΣ ΤΗΣ ΑΡΤῈ- 
ΜΙΔΟΣ. ΤῸΝ ΔΕ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ͂ΜΕ- 

ΝΟΝ, ΤΗ͂Ν ΜῈΝ ΔΕΚΑΤΗ͂Ν ΚΑΤΑΘΥΈΕΙΝ ἘΚΑ- 

ΣΤΘΥ ἜΤΟΥΣ, ΕΚ ΔῈ ΤΟΥ ΠΕΡΕΓΤΟΥ͂ - ἘΟΝ 

ΝΑΟΝ ἘΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΝ: ἘΑΝ ΔΕ ΤΙΣ ΜΗ ΠΟΙΗ 

ΤΑΥ͂ΤΑ, ΤῊ ΘΕΩ ΜΕΛΗΣΕΙ. 

ςΆΑΡ, ΤΥ, 
»-»" τ Ἂ. 2} εἾ 3 3 

ΕΚ Κερωσουντὸς δὲ κατὰ ϑάλατταν μεν ἐκομίζοντο 
ῳ ᾿ “ ε ΡΛ Ν ΜῊ ἡις , 
οἵπερ καὶ τπρόσϑεν, οἱ δὲ ἄλλοι κατὼ γῆν ἐπορεύοντο. 
3 τ αγένν ΩΝ -» “Δ ὦ 7 3 
Ἐπεὶ δὲ σῶν ἐπὶ τοῖς Μοσυνοίκων ὁρίοις, τσεμπουσιν εἰς 2 

3 Ἂς ᾿ δ ͵7 2 ψ, “Ὁ 

ὠὐυτοὺυς Τιμησίϑεον τον Τραπεζούντιον, πρόξενον οντῶν τῶν 
3 “ ὙΝ ς ἊΣ: 7 Ν ΝΞ 

Μοσυνοίκων, ἐρωτῶντες, τῦύτερον ὡς διὼ φιλίας, ἢ ὡς διὰ 

σολεμίας πορεύσονται τῆς χώρας. 

13, στήλη] ΜίΙταῦδγ (οτὶρίαπιὶ ἰῃ 
δηποίατίοπε εἰ Πκίαπα δὰ ψιϊδΠῚ 
ΧΕΠορ που 8. [οτὶρίαπι ἃ Ὠίορεπε εἰ 
τεϊαίατηα ἴῃ οϊαπηθη Ρῥεαυτη Ορε- 
Γαπὶ ΧΕΠορῃοηῖβ Ρ. χχνὶ. Ῥαμψαηῖα 
“ἰαίες με Ημέολίηίοη 1) 7)εγ . ἵ. Ὁ. 6. ἐπ 
ἐῤίρ Ραμίαπία ἀοοσοί, εγμιποδαὶ ῥγορίον 
πηι οοἰμηηηα ἦϊς ἐηογῥία «εγόϊς. 
Ταπὶ ἰεαυσηΐϊαγ ἱρία ΧἝΠορῃοητΙ5 
νεῖῦα εχ ἢ.]. τεϊαία. Τοσυτῃ Ραυίας 
Ὠἶςξθ ἰἄρτα δὰ εξ, 8, ροπίυτγα ἃ ποδὶς 
ἢ ἰηίρίσεγε ἱρίε ὙΝ ειῆςε ἀϊρπαίας ἔα- 
1ῆξι, ασαπα ἤδὲ᾽ ἃ Βηιίδηπο βδτὶ ΠΟῚ 
Ῥαῆὰς ει. ῬαυαπΠ|α5 Ἐπ ΠΊ μνῆμα εἴ 
τάφον στη ἱπηᾶρὶπθ παῖγαῖ, 4128 Δ0- 
ΟΟἾξο αὐ Χεπορῃοηίετῃ τεΐεγεδηι. 

καταϑύειν] Οαῆα!ο δαάϊάϊε δεῖ; 
ἀεϊηάς Ῥατί, Πἰθ6γ απ Εἴοῃ. μελήσοι 
Παθεῖ. 

1. ϑάλατταν μὲν] Ἑάά, νει. (ὐσαε]ξ, 
μὲν, (εηὰδη5 κατὰ ἀπε γῆν ΟΥΑΙ 
(δῆ. 

2. Μοσυνοίκων)] (ΕἸ, Ὠϊο εἰ ἴῃ [6 44. 
Μοσσυνοίκων ὨδΌεῖ, (εξξ, 27. ΡΓῸ μοσύ- 

«νοις ἴῃ Ρατ, Εἴοπ. εἷς Μοσυνοίκοις. 
ψατϊαϊαγ {γί ρῖαγα ποπηϊηἷβ ἴῃ ΠἸὈγ5 
Γοτὶρτὶς εἰ εἀϊτὶς Ηετγοάοτιι, Βίγα ΒΟΠ]8, 
Τιοηγπὶ Ηα]. Μόσσυνας εἰ Μοσσυνοί- 
κοιο ἈΡοΪοπὶὰ5 ἈΠοάϊυβ εἰ ΠΙοηγῆυβ 
Ῥεπερεῖες αἰχιξ : ἴῃ ΟΥρΡὨοΙ9 Ατξοη, 

ς ᾿. ἰδ .- 3 

Οἱ δὲ εἶπον, ὅτι οὐ 

745. μίγδην ἐν μοσύνοισι πσέδον πσεριναις-- 
τάουσιν. ὉΌΪ αυοᾶ αἷῖ παρεῖα5 ΕαΊΤΟΥ, 
ῬΙπηᾶ5 ἀπᾶ5. νΟΟΔί)}1 μροσύνοισι ΡτΟ- 
ἀυοἹ], ἰὰ 15 παηααδτῃ εοϊει εχ Ἰοοὶβ 
Ροδίάγατα, Ὁ] ἤρτηᾶ βεπλϊηδίατα ἰ6- 
δίας, ᾶγὶ επῖπὶ τγαῖϊοηα εἰ δοάδπι 
7.τα ροῖϊει δἰααὶϊς Δβτγηαγε, τόσσος εἴ 
ὅσσος ΑὈϊαὰΕ (στ απ άσπλ ἀὰΐ πόσος εἰ 
ὅσος ρτϊογθτι ργοάδαξϊαπι Πᾶθεγο, ΄ὰο- 
πίδτη π᾿ τὰ τἰ5 ροείατιπι Ἰοοὶς. ῥτο- 
ἀπέξτϊανη τόσσος εἰ ὅσσος τερεγίταγ, 1ρ1- 
ἴα νἱτατ 118 ἰοοΪ ποη εἢ ἰᾶπὶ 
ταδηϊ οι απι, αὐ εχ νοσαῦ.}} “αδηι]- 
ἰαὶς ἢ διϊπὶ ἃρποίοὶ ροίῃί, δάεοσηιε 
οοΥρεηά! ποοοῆπμιας πιὰ] τηϊηιβ 
ἀρετίᾶ. Θαοά νεῖοὸ μίγδην Μοσσώνοισι 
Φοΐδον τσερ. Τοτῖρπε νἱγ ἀοδὶαβ, βτθθοο- 
ΓΤ Του ρίογατα νείθγα πὶ δαξϊοιιαῖα 
(οτὶ ρίατγα Μόσυνοι ΒγτηᾶτΙ ποη ροϊετίξ, 
πἰῇ ΝΊοοΙαὶ ϑατηαίσεπὶ Ἐχοετγρῖδ ρ᾿. 
517. ΡΙϊηϊατηαὰθ. σὰπὶ Ῥοτηροηῖο 
Μεῖὰ [ατἰῖ5 βτάνεβ τοες εἴ δυδζογες 
Ῥτοηυποῖίδγε νοϊαετῖβ. Ἡείνομιϊ, αὶ 
Μόσσυνες ΡῬτο Μοσσύνοικοι αἰξειΠ) 8 ἢ- 
ποίαηξ νϊάἀοίατ, ἐχῖραα ἴῃ τε θι5 βεο- 
ΒΑΡ οἶ8 δυξὶοτιτὰ5 εἢ,, 

ἐρωτῶντες) Εἴοπ, δὲ Δάήϊτ, αἱ [ἐ- 
Πα 6Π5 ὡς, ΔΙ[Εγαστη ἀπηΐαχαϊ, πη εἶσ, 

πορεύσονται] Μ᾽ Ἰπαῖιιπὶ πορεύονται 
εχ Εἴοῃ, οοτγόχὶς ΠυτοΟΒί θη, πὶ 

5 



.δδ ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 
2 »-Ὁ᾿ “- "ἡ 

8 διοίσειεν" ἐπίστευον γὰρ τοῖς χωρίοις. Ἐντεῦθεν λέγει 
ε 7 .“ ζη ψ 3 »»»»» ς ὦ ῳ" .ἅ ’ 

Ο Τιμησίϑεος, ὁτί τοολεμιίοί εἰσὶν ὠὐτοις οι εἴ του ἐπε- 
» Δ ΄ » 5 7 

κεινω" καὶ ἐδόκει, κωλέσωι ἐκείνους, εἰ (βούλοιντο συμ- 

μαχίαν ποιήσασθαι" καὶ πεμφϑεὶς ὁ Τιμησίϑεος, ἧκεν 
“4 ἯΝ "7 

ἐαγὼν τόύυς ὠρχονταὰς. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνήλϑον οἵ 
“ Ζ Ὑ Ν « Ν ρα 1 

τε τῶν Μοσυνοίκων ῳρχοντες κωὶ οἱ στρωτήγοι Τῶν Ελ- 

λήνων' καὶ ἔλεγε μὲν Ξενοῷων, ἡρμήνευε δὲ Τιμησί- 

Θεος. 

Ὦ ἄνδρες Μοσύνοικοι, ἡμεῖς διασωθήνωι βουλόμεθα 

εἰς τὴν Ἑλλάδω τεζῆ" τλοῖα γὰρ οὐκ ἔχομεν" κωλύ- 
Ν το « »“ ὰ 3 ᾿ ς ,μὦ “ 

ουσι δὲ οὔτοι ήμῶς ς οὺς οὐΚοὐυομνεν υμν πολεμίους εγὼ! 

6Ὲ: οὖν βούλεσϑε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν συμμάχους, 
Ν ἿΝ Ἵ, ΄ Ἂ ΜῈ »" “ 5 

δίοι τιμωρήσασθαι, εἴ τι τωώποϑ᾽ υμῶς οὔτοι ἠδίκησαν, 
΄ς ᾿, «ς »“" « ΚΣ ΩΣ“ εἶ 7 

7 κωὶι τολοῖστον ὑμῶν ὑπήκοους εἰνώξςξ τούτους. Εἰ δὲ ἡμᾶς 

ἀφήσετε, σκέψασθε, τόϑεν αὖϑις ἂν τοσαύτην δύνωμιν 
ὃ λάβοιτε σύμμαχον. 

κν » 3 7 δἰ 3} 

Πρὸς τὠυτὼ ὠπεκρίνοτο ὁ ὠρχων 
ἜΝΙ 7 .“ 7ὔ "“, ΄ 

τῶν Μοσυνοίκων, ὅτι καὶ βούλοιντο ταῦτω, καὶ δέχοιντο 

οτὴν συμμωχίων. ἴΑγετε δὴ, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, τί ἡμῶν 

ςοη]εςξογαης Ῥοτίαβ, [βοῃο]. Βιερῆ. 
ϑεααεηβ Οἱ δ᾽ οπἱῆς Εἴοη. 

3. τοολέμιοί εἰσιν αὐποῖς) Εῖοπ. σπολί- 
μβέιοι οὗσο; εἰσὶν οἱ. αυοά ἔετγὶ ροίοίξ, ἢ 
τηᾶπα ἀετηοπῆεαηϊεπι ᾿Ἰης6]}]} ρας ΤΊ- 
τοςπιπευπι Γεἀδς δ᾽ τα τ ὰ5 ΒΘ ητ5, 

4. ἡρμήνενε] Ἑάὰ. νεῖι. Ουε]ῇ, ἦρ- 
μήνευσε. ϑεαυξηβ ὦ δηΐε ἄνδρες οτηϊ- 
δι Εἴοπ. 

5. διασωθῆναι!) Τὰ τηᾶγρο ϑιερῇ. 
Βτοάδε, Ρατὶί. του. Αἀηΐς ΖεαηΙῈ ΠῈ 
εταῖ διελϑεν β. εἰς. Οοτηράᾶγα ΟΥτορ. 
Υ. 4. τό. 

6. εἴ τι πώποϑ  Ἑτοη. εἴ σι ποτέ, 
ϑεηθεηβ ὑπηκόους εἶναι, πούτους ΤΩΪὮΪ 

πη ἴδια ὕόπα σοηρίαεγ νἱάξιίυΓ 
ουπὶ δηϊεσεάξηϊς ἔξεσσιν ὑμῖν, αυοά 
αὐυϊάετηῃ ποιῆσαι ροβυ]ᾶτα νἱἀεταγ. 

η. αὖϑι:)] Οπιῖῆε Ετοη. ἀείποερς 
Ῥατι. ξύμμαχον ὨδὈεῖ. 

8. ὁ ἄρχων) ΒὶΞς ἀπίεα οἱ ἄρχοντες 
ἔμεγαηΐ πογαϊπαῖϊ : απάδ (το πὰ πο 
ἀΠῸς95 οχίϊς ὃ εἰ ἰδτηξη βούλοιντο, 
δέχοιντο ἰδαυϊτατ, ᾳφαοά εχ Ρατγίί, τεσο- 

Ρὶζ Ζειπηδ, ουπὶ ἀπηίεξα ἰερετγείαγ ἤη- 
ξυ]ατ 5 ΠΌΠΊΕΓϑ. 

9. τί ἡμῶν----χρήσασϑαι) Μιτοῖ δέος 
Π]εητῖο ρῥγθογτα Πα ΔῸ Γπίογργει 8, 
υδησυδτα (οἰσεσα. ϑαϊῖοπη ἡμῖν [οτὶ- 
Ὀεπάμπι οταῖ. 

[τ| ἡμῶν δεήσεσθε χιρήσασϑαι!) Ὡ)]- 
ἐϊϊοη πηι ἱπιπηογιατ ΤΟ] οἰ ἕανί. ΡΊΔης 
ΒεμΎη5 ἰοσυ5 εἢ ἴῃ [1061}10 ἀς Κε- 
ΡΌΘΙΙοα Αἰῃεπιεηῆυπι ἱ. 3, σούτων 
μὲν τῶν ἀρχῶν οὐδὲν δεῖσαι ὃ δῆμος μες- 

εἶναι, οὔτε τῶν στρατηγικῶν κλήρων 
οἴονται σφίσι χρῆναι μετεῖναι. ῬαᾺΪΟ 
ἀϊνεγίατη εἰξ ᾿ἸὈἸάεπη 1]. 3. οὐ γὰρ τοό- 
λις οὐδὲ μία, ἥτις οὗ δεῖται εἰσάγεσθαί 
τι ἢ ἰξάγεσθαι. Ἰηΐτα υἱῖ. 3,31. εἴ : 
τί δέοιτο χρῆσϑαι τῇ στρατιᾷ, Ὁδὶ νὰ]- 
80 εταῖ σῇ οἴοιτο. εἴ υἱϊ. 4, 9. ἐγὼ δέσ- ὁ 
μαι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοί, Τηῖτα 
ν. 9, 26. Οοάεχ Εἴοη. Παδεὶ [οτὶ- 
Ρίυπι : ἀλλ᾽ ἧσσον ἄν διὰ τοῦτο τυγχά- 
γεῖν σι δέοισϑε παρ᾽ αὐτῶν. ΟΌϊ νυϊρᾶ- 
ΩΓ εἴ σι δέοισϑε. Εχ Ἐρῤ᾽Ποία.} 
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δεήσεσϑε χρήσασϑαι, ἂν σύμμαχοι ὑμῶν γενώμεϑα ; 

καὶ ὑμέϊς τί οἷοί τε ἔσεσϑε ἡμῶν συμπρᾶξαι τσερὶ τῆς 
΄ « Ψ ε ε 2 Ν » Ὗ 

διόδου; Οἱ δ᾽ εἶπον, ὅτι ἱκανοὶ ἐσμὲν εἰς τὴν χώραν 10 
3 7] δὴ π΄ κὰκ ᾿. Ἐν »“» ε«“ὖν Ἀν, δὰ 

εἰσβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ ϑάτερω τὴν τῶν ὑμῖν τε καὶ ἡμὶν 

ϑυλόμίον; καὶ δεῦρο εὐμῦ θίούμοι νωὺς τε καὶ ἄνδρας, 

οἵτινες “" συμμαχοῦνταί ΦῈ καὶ τὴν ὁδὸν ἡ ἡγήσονται 

᾿Επὶ τούτοις τοιστὼ θόντες καὶ λαβόντες, ὥχοντο" καὶ 11 

ἥκον τῇ ὑστεραία ἄγοντες τριακόσιω «λόϊω μονόξυλω, 
ΠΑΑΒΟΣ εὐ. »“ 7) ᾿ - ε Ὰ δὰ 3 ε 2 

καὶ εν ἑκώστῳ τρεῖς ἄνδρως ὧν οἱ μὲν θύο ἐκβάντες, εἰς 
ἕ ὌΝ, ἣ Δ ω ς ἩΨΨΕ τα Ε 

τάξιν ἔϑεντο τὰ ὅπλοι" ὁ δὲ εἰς ἔμενε. Καὶ οἱ μὲν, λώ- 12 
ζ΄ υς "“ 3 δ ς ᾽ν ὦν. ἘΝ 7 βόντες τὰ τὐλόϊω, ἀπέπλευσαν" οἱ δὲ μένοντες ἐξετάζαντο 

ὥδε. Ἔστησων ὠνὰ ἑκωτὸν μάλιστα, ὥσπερ οἱ χοροὶ, 

ἀντιστοίχουντες ὠλλήλοις, ἔχοντες γέῤῥα πάντες λευκῶν 

βοῶν δασέα, εἰκασμένω κιττοῦ πετάλῳ᾽ ἐν δὲ τῇ δεξιῶ 
ΑΔ ς εν») 3) ᾿ 7 “2 “, 

παλτὸν ὡς ἐξάπηχν, ἔμπροσθεν μὲν λόγχῆν ἐχον, ὁπι- 

σϑεν δὲ αὐτοῦ τοῦ ζύλου σφαιροειδές. Χι,τωνίσκους δὲ 

ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων, πάχῃς ὡς λινοῦ στρωματοδέ- 

τί οἷοί σε ἔσεσθε] Ηβεο δχ διερῃδηὶ 
φοη͵εέϊατα. Εαά. νεῖϊ. (σπε]. πσοῖοί 
τε ἔσεσθε; (αὶ). ΟΥϊῆς σε. ΜαΙῖρὸ 
ϑίερῃ. Ῥαγ, Ετοη. τί οἴεσθε ἔσεσθαι. 

10. ἐκ σοῦ ἐπὶ ̓ ϑάτερα) Μ4]ς Υ εὶ- 
{κε αἷς εξ ρτὸ ἐν σῷ ἐπὶ 9. φμῖ μέϊγα 
γος “Μάε:. λαδεηί, εὐ σοτηρᾶται [εξὶ. 3. 
οἱ ἱκ σοῦ ἐπέκεινα. Αἴ τἴὰ ἀθθεῦαι 
εξ σὴν ἐκ σοῦ ἐπὶ ϑάτερα. ϑοι]οεῖ 
νυϊρο ροῆ ϑάσεραά οτλΐ οοπίτηᾶ ροῆ- 
ταπὶ, ΄συοά ἱπὶρεά!ηἴς νίάἀετασ νἱγατι 
ἀοέϊυτη. ἐκ τ᾿ ἐ. 9. ε(Ε ἢ. "να ἐέγρό. 

11. δόντες} Ουε]ῇ, διδόντες Παθεῖ. 
ὧν οἱ μὲν δύο] Εϊοη. οἱ μὲν οἰ]. 

ἴτὰ επὶπὶ 1πι6}}}5ὶ ταλ]}1πὶ, φυοά δη- 
ποίαν! ΗἩΙΟΠΙ ΠΙΌΠ οἱ μὲν οὐ ΠΌ ΤΏ, 
Τεὰ Π1ς δὰ εαυξηβ καὶ οἱ μὲν τείότε- 
Βαϊ, 

12. ἐξετάξαντο ὧδε] Ἑάά. νεῖϊ. ἐξη- 
τἄζονσο οὕχως, Οὐυεϊῇ, ἐξητάζονπο" οὔ - 
τως ἔστησαν, ὥσπερ. Ῥατὶί, Ετοη. ἐξε- 
τάξοντο ὦδε. Βτοάδευς εἰ Οαβα]ο ἐξη- 
τάξοντο, καὶ οὕτως ἔστησαν, ὥσσερ. 

ὥσαερ οἱ χοροὶ] 1, ΞΟΠ ΟΪανΊ! Ἰυάϊοία πὰ 
ἱεορυΐϊας ὟΝ εἰήκς ἰἰὰ γε οτάἀϊηδυ!ῖ, 

απδ νυ]ρῸ 1 οοἸ]οσαῖα Ἰεραπίωτγ : 
ἔστησαν ὥσπερ μάλιστα οἱ χοροί, 

ϑίερῃ. ΤἹεουπάδ ἀεάϊε οἷον χοροί, 5]- 
ἀδᾶ5 Ταῦ νεγθῸ ἀντισαοιχοῦντες δα ἢ. ᾿ς 
Ῥοίαϊς : ἔστησαν ὥσπερ μάλιστα χοροὶ 
ἀντιστοιχοῦντες---- βοῶν λευκῶν. [τ εἰ- 
ἴᾶπὰ 'π γοῦ. τσέσαλον. 

εἰκασμένα ῬΑτ, ἠκισμένα Ὠαθεῖ, 
{εὰ ἡκασμένα. νόϊαϊς ἄδτε, αἱ ΑΔΙΟΉγΝ 
ΒΌΡΡΙ. 291. ἤκασα. Θυτὴ (οἷϊο Πεάς-: 
ΤΆσεΟ ρεϊτὰπῃ Αἰπαζοηὰπη οοτηρᾶγαῖ 
Ροϊϊὰχ 1. 134. ἰδύάδηβ οὈΪεγ πὰπο 
Ἰοσυπη. 

ὡς ἱξάπηχυ)] ἙΔά. νέΐε, συτη Ουεῖξ, 
ὡς οἰπίτταπε, ααοα τα πηεη ἢαῦειὶ ϑ0ϊ- 
ἀδ8 ἴῃ νϑοδῦυ]ο τσαλτά. 

ὄπισϑεν δὲ} ῬατΙ, Ἐτοη, ἔμπροσθεν 
δὲ σοῦ ξύλου Ὠαῦεπι, ῬΥεῖῆτε αὐκὸ σὸ 
ξύλον οοπ]εοῖς, Ψυϊκαῖαπι Παθεὶ 58]-- 
ἀδ5β 1. οὃ. ΜΙΠῚ ᾳυϊάσπι ουπὶ 1ἰ τὶς 
{οτῖρτίϑ Τοτ θεπάι πὶ νι άεξευτγ : ἔμσιρος- 
σϑεν μὲν σοῦ ξύλον λόγχην ἔχον, ὄπι: 
σϑεν δὲ σφαιροειδές. 

13. στρωμιαποδίσμου) Ετο, Ἐαϑεξ 
στρώματος λεπτοῦ, Ὑυϊξατὶς στρωμα- 
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26ο ἘΧΡΕΏΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

ἡ ϑὺς ΑΔ “ , 7 “ὕὔ Ν 
σμου" ἐπὶ δὲ τή κεῷζωλη κρώνη σκύτινω, οἰῶ πὲρ τῶ 

ΕΝ »" Ε ᾿ Ὕ ΄ 9 ,ὔ 

Παφλαγονικῶ, κρώβυλον εχίοντον κωτῶὼ μέσον ἐγγυτατω 
ὍΡῚ δ’ Ν ᾿ 7 ΚΑ 2 ἂν Ἰάτιωροειδη" εἶχον δὲ καὶ σαγώρεις σιδηρᾶς. ᾿Ἐντεῦϑεν 

φῳ»" λ , Ὁ. ΚΣ “- ς δτν υὖη ἢ “7 3 

ἐξήρχε μὲν φυτῶν εἰς, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἄδοντες εσο- 
7 3 ς » Ν ἘῊ ᾿ 

Θεύοντο εν ῥυθμῳ, καὶ διελθόντες διὼ τῶν τάξεων καὶ 
Ν φος “» 7 2 »“ἴὰ ι ι Ἂς 

διὼ τῶν ὅπλων τῶν Ἑλλήνων ἐπορεύοντο εὐθὺς προς τους 
Ψ' 5 ΚΝ. » ᾽ ᾿Ξ εΥ 

πολεμίους, ἐπὶ χωρίον, ὃ ἐδόκει ἐπιμωχώτωτον εἶναι. 
᾿λ Ν “- δ δΝ Ἂ δ 7 

15 Ἐκειτο δὲ τοῦτο σρό τῆς πόλεως, τῆς μητροπόλεως κωλου- 
΄ . τ 3 ᾽ δ 3 ἐν, 

μένης αὐτοῖς, [καὶ] ἐχούσης τὸ ἀκ ἀτεῖτον τῶν Μοσυνοί-- 
7, ε 27 ὩΣ 

κων" καὶ ταερὶ τούτου ὁ ων ἤν" οἱ γὰρ ἀεὶ τοῦτ᾽ 

ἔχοντες ἐδόκουν ε νὐδούνον καὶ πάντων Μοσυνοίκων εἴἶνωι. 

Καὶ ἐφώσαν τούτους οὐ δικωίως ἔχειν τοῦτο, ὠλλὼ κοινὸν 
ΒᾺ ᾿, ἜΝ 
ὃν κωταλωβόντως πλεονεκτεῖν. 

« ᾽ δι ὦν ν ον 2 δ Σ ΤΣ 

16 Εἥποντο δ, αὐτοῖς καὶ τῶν Ἑλλήνων τίνες, οὐ τῶχϑϑ ἐν- 
Ν » "“" Ε Ἴ « ἐὰ "4 « Ἶ 

τες ὑπὸ τῶν καρραίηχωι,, ἀλλ᾽ ὡρπαγής ἕνεκεν. Οἱ δὲ 

τολέμμμοι, μι μοομαι τέως μὲν ἡσύχαζον ἐπεὶ δὺ ἐ ἐγγὺς 

ἐγένοντο τοῦ χωρίου, ἐκδραμόντες ἡρέσωνεαι αὐτούς" καὶ 

ἀπέκτεινων συχνοὺς τῶν βαρβάρων, καὶ τῶν συναναβάν- 
ς ε ᾽ὔ Ν Ἧ “δι “Ζ Ψ δ Ν᾿ 

τῶν Ἑλλήνων τινῶς, Ἀουμὶ εθιωπον, μέχρις ου εἶδὸν τοὺς 
.« »“,, Ὁ» Ἄ, 5 ἊΨ" 37 

17 Ἕλληνας βοηϑοῦντας" εἶτω δὲ ἀποτραπόμενοι ὠχίντο" 
3 -- Ἂ. »“" »“ 2 

καὶ ὠποτεμόντες τὰς κεφαλὰς τῶν νεκρῶν, ἐπεδείκνυσων 

σόδεσιμος Ῥε]]Πσεὰβ. ξαϊῖ, ἀοοσεηῖς ΟΔ- 
Δα Όοπο δά ΑἸΠεηδεὶ ἰ. 4. 

ἐγγυτάτω) Ῥατιί. Ἐΐϊοη. ἐγγύτατα. 
Ψυϊραίαπι Παθεὶ ϑυϊάας πῃ κρώβυλος. 
ΓΕ ἀ8 11..2.. 17: 

14. ἐν ῥυϑιμῷ) Ἰιοσῦπι Ὀιοάοτι, ν. 
34. ἀε ΤἤΠιίδηῖβ σοπηράγαν! Η ατοῃϊῃ- 
ἴοῃ. 

δ ἐδόκει] Ματεῖὰς ἢ τηδ]εῦαι, φυοά 
νεέγιϊς Απηδίρυβ. Ψαυϊραΐατη [ΔΓΕ ἢ 
Παθεῖ ετίατη ϑυϊάδβ 'π ἐσήμαχος. 

ΠΤ6. Ἔκειτο]} Βτοάδεὶ ᾿Πθεγ εἰ Εἴοπ, 
᾿Ὦ κεῖσο, υοά ίεγθ ργθοίῃ Ἔτη. 56- 
αυεη5. καὶ οπλϊτ Ετοπθη 8. ̓ϊΌ ΕΓ. 

16. προσιόντων] ἴἴὰ νυ͵ἱραῖαΓη σπροιόν- 
σων εχ Απηαίθι νεγτῆοπε {υδάεπίε 
Τοποϊανίο σογγοχὶς να ῆυ5, εχ Ε- 
τοπεηῇ το ΗυτοὨϊπίοη. 

17. ἀποτραπόμενοι)] ΟὐΠῚ ΑἸά πα 
ϑίθρπδπυϑβ, Ζευπα. εἰ εἶκε ἐκτρα- 
πόμενοι ἀδξάεταηῖ : ποβτατη ε ἴῃ 7 αηϊ. 
(πε] ἢ, ἀσποτρεσπόμενοι τηᾶῖρῸ ϑίερῃ. 
Ῥατ, Ετοη. 

ἀποσέμόντες] Εοτγηα ἱπίο! εη5 εἴ 
ΠΟΠΊΡΆΓΆΙΙΟ Ἰοοΐ ἱπξ, λωδὲευδασῖτ, με 
Γαΐρίσεν ἀποτέμνοντες [οτ᾽ρίαπι ἔα 
ἃ. Χεηορποηῖθ. εΐησερϑ ἐδείκνυσαν 
Πάρθοι ρος Ετοη. Ῥοῖξεα τούς σε Ἕλ- 

Θυδτε {δοϊαῆ. ληνας καὶ τοὺς ὃ, πολεμίους. Ὠαθεῖ 
" καὶ πάντων) Οοραΐᾶπὶ εχ Εἴοπ, ᾿- Οεὶξ, 

το δἀ)αηκχὶ, 
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»ο᾿ « "»" « »"Ὕ λ ᾿ ΝῚ . 

Τοῖς τε 'Ἑλλησι καὶ τοῖς εἐαυτῶν πολεμίοισ᾽ καὶ ὠμνῶ 
ς " ἸἫΠ 7 Οἱ δ᾽ Ἕλληνες μάλω 18 

δά “ » ͵) 3 7 ΠῚ ΄ 

ἤχθοντο, οτί τοὺς τὲ πολεμίους ἐπεποιήκεσῶν “ραάσυτε- 
ς ς 9 Γ. « ΄ς 5 »"ὃ ῳ 7 ᾿ 

ρους, καὶ ὅτι οἱ ἐξελθόντες “Ἑλληνες σὺν αὐτοῖς ἐπεφεύ-- 
᾽ 2 δ γ, » 7 

γέσαν, μάλ ὄντες συχνοί" ὃ οὕπω τρόσϑεν ἐπεποιηκε- 
» » 7) 

σῶν ἐν τὴ στρατείοι. 

᾽ ͵7 Τ᾿ ον ᾽ 

ἐχόρευον, νορυίὼ ΤΙΝΙ ἄδοντες. 

» Ν  Ε ,Ὰ 

Ξενοφῶν δὲ, συγκωλέσως τοὺς 19 

Ἕλληνως, "εἶπεν" "Ανδι ᾿ δὲν ὠϑυμήσητ ἡνωῶς, “εἶπεν γόρες στρατιῶτῶι, μήῆθεν ἀνυμήσητςε 
-“ »" ΄ 3) Ν . 5 εἿ 5 

ἐνεέκὼ τῶν Ὑεγενημενων᾽ ἐστι Ὑάρ, ὁ τι καὶ ἀγωϑὸν οὐ 
» -“ -“" Δ “ὝἭ Ὰ Ἂς 2 Ν 

μειον τοῦ κωκου γεγενήταί. Ι]ρωτὸν μὲν γῶρ εἐπίστω-20 
[2 « ΄ ..»ν « 2 Ὁ. τς ἊἋ 3 

σϑε, ὁτε οἱ μέλλοντες ἥμιν ἡγήσεσϑεαι τῶ ὁντί “ολεμίίοι 
5 Φ 6. ὑοὉ 8. γὺῦ Ε Ν Ὁ. κε 

εἰσιν, οἷσπτερ καὶ ἡμῶς ἀνώγκη᾽ ἐπείτῶ δὲ καὶ τῶν “Ἔλ- 
ς΄ « 3 ΄ [τ Ν Ἐν  λὺ 7 «- 7 

λήνων οἱ ὠμελήσωντες τῆς σὺν ἥμιν τάξεως, καὶ ἡγησά- 
« ἴΥ Ἂς » Α ἤηκ γᾺς 

μένοι ἱκωνοὶ εἰνωι σὺν τοῖς βαρβάροις ταῦτῶ πράττειν, 
'ε ᾿ , ᾿ “ 5 5ὴ “ 
ὥπερ σὺν ἡμῖν, δίκην δεδώκασιν" ὥστε αὖϑις ἧττον τῆς 
«ς Ψ 7 2 9“.Ὁ »“" »ἝὋ 

ἡμετέρως τάξεως ἀπολείψνονται. ᾿Αλλ᾽ ὑμᾶς δὲὶ σαρα-2 1 
7 .« ὉὩ- ν᾽ "τ Ὅν. "4 

σκευάξεσϑαι, πὼς καὶ τὸς φίλοις οὐσι τῶν βαρβάρων 
͵ λ. ΟῚ γῇ . Ν “ 7 τς 

δόξετε κρείττους ὠὐτῶν εἰνῶΐϊ, κωϊ τοις τολεμίοις δηλώ- 
“ 2 ε ͵΄ Ε] ν: ὙΖ -» » «“ 

σετε, ὅτι οὐχ, ὁμοίοις ἀνδράσι μώχουντοι νῦν τε κοὶ ὅτε 
» Ε ., 3 » 

τοις ὡτονἈτοις εμώχοντο . 

18. ὅτι σούς σε] Εἴοπ. ἐσεὶ σούς γε. 
ϑεαιξηβ στρωσείωῳ ὉΤῸ σαρώσιξξ, ΟἹ ΠῚ 
Απιαΐροο ἀθάϊε Γδοποαν! 8 δ ΠΊ 468 
{εσὰτἱ] ΥΝεΙα5, Ηαιϊομὶπίοη, Ζεαηε. 

οἱ ἐξελθόντες) [τὰ οσὰτπὰ Εἴοη. (οτρῇ 
ῬΙῸ ἐλθόντες. 

19. ἀϑυμήσητε)]) Μαῖρο δίερῇ. 
συεὶῇ. Εἰόη. οαπὶ Καάά, νεῖ. ϑαυμά- 
σήτε. Ψεταπὶ ἀεάϊῖ ϑίθρῃ. σὰπῃ Βτο- 
ἀφὶ ᾿ἰΌτο, Ῥατγιῖ, Δυλαίϑι νεγῆοπεα, 

ἔστι γὰρ, ὃ σ' καὶ ἀγαθὸν] ῬατΙ. 
Ἑΐοη. ἴστε γὰρ Παῦεηΐ : [ΠῚ νεῖο ὅ τι 
τηυταπάππι ἴῃ ὅσι οΥἸ1. σε κακοῦ εἢ ἰπ 
Ταητπα εἰ Οσε!, ὅστε πηα]ε θαι Ῥοῖ- 
ἴοα. Εφυϊάεπι ἴστε, (οἱ οίε, εἰ ὅτι 
ΡΙβεΐετο... 

20. ἡγήσεσθαι) [τὰ οὰπὶ Ετοη. νὰ]- 
σαίατη ἡγεῖσθαι, οοτγαχὶ. [Ι͂Ὰάἄθτ ὑμῖν 
Παῦεῖ. εϊποερβ ἐσ ἐσάδτῃ [ἰῦτο 

ἔπειτα δὲ καὶ----ΔΣιρελήσαντες ἄδαϊ, Ψαϊ- 
50 εἴαί ἔπεσα δὲ τῶν----ὦ φροντιστήσαν-. 
σες. ἩΚΟΠΙΠΙΌπαπὶ Γεσαΐα5 ψ  εῖῆζε 
δὲ οπιίῆτ. ἀμελήσαντες οσυτὰ Εἴοη. ἀξ 
ΠΙΔΓΡῸ δίερῃ, εἰ Ῥατγι , ΒΥ ΠΊΡΟΠΙ νἹ}]. 
33, εἴ ψόγου ἀφροντισσεῖν, ΟΥτορ. ἷ. 
6, 42. ἀφροντίστως ἔχειν ἤπιε οδία εἴ, 
εὰ αἰτοῦσιαὰς {επί ἀϊνετγίο. ἀφροντι- 
στῶν τῶν ἀρχόντων εχ Ρ]αίοηΐβ ἀς ἴ.ε- 
δῖθαβ το. Ροίαϊε Βίερηῃδηὶ Τείδαγαϑβ. 
Οείεγατη (εἰ, ἱκανοὶ οοΙ σαὶ δηΐδ 
ἀψησάώμενοι. 

ταὐτὰ] Ἑάά, νεῖϊ. Ουεοὶ, Εἰίοη. 
χαῦτω ς (θα 6ῃ5 σὺν ΟΥΑΙ ῬατΙΓ, 

21. παρασκευάζεσνψα, Τία οὑπὶ Ε- 
ἴοῃ. νυ]ραῖα πὶ παρασκευάσασθαι οοτ- 
Ιαχὶ. εϊποερβ δόξητε --α δηλώσητε 
ἄδηΐς Ῥαγί, Ετοη. 
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262 ΕἘΧΡΕΒΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

γεν Ἅ ΧΝ “" Ἂς ε ΄ 7] 7} » δ 

Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμερῶν ουτως εἐμεινων" τή δ᾽ ὑστε- 
Ἧ δ ς ᾽ Ν » Ρ. Ε 7 9 

ρῶϊον Θύσαντες, ἐπεὶ εκωλλιερησῶν, ὠὡριστήσωντες, ὁρ- 
7 ἯἜἾ 7 7 ᾿ς Ὗ , 5, ἃ 

Θίους τοὺς λόχους τσιησώμενοι, καὶ τοὺς βαρβάρους ἐπὶ 
Ἂν Ἀν ΦῈ Ν δ δὼ 7 ᾽ 7 Ν ψ» »ὕ 

Τὸ εὐώνυμον κατῶ τωῦτο, ταξάμενοι ἐπορεύοντο, τοὺς τοζό-- 
“Ὁ Ζ 3 18 4 9 ε 

τῶς μεταξὺ τῶν λόχων ὀρϑίων ὄντων ἔχοντες, ὑπολειπο- 
΄ “Ὁ ὯΝ ς “ὦν 

238 μένους δὲ μικρὸν τοῦ στόματος τῶν ὁπλιτῶν. 
ΤᾺ 

Ησων 

ὧὼρ τῶν πολεμίων [οἷ] εὔζωνοι, οἱ κατατρέχοντες τοῖς γῶρ ω βέχ, 
λίϑοις ἔβαλλον. 7 5 5. ΤῊ ε  ά 

Τούτους οὖν ὠνεστελλον οἱ τοξόται καὶ 

οἱ πελτασταί: οἱ δ᾽ ἄλλοι βάδην ἐπορεύοντο, τρῶτον μὲν 

ἐπὶ τὸ χωρίον, ἀφ᾽ οὗ τῇ τοροτεραίῳ οἱ βάρβαροι ἐτράπη- 
ε Ν ΄ῳ 

σαν, καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς. 
ΚᾺ 3 ΄ 

φΦαήσων οὧντ ἡτετ ἀν μενοι. 

Ἔνταῦϑα, γὰρ οἱ πολέμιοι 

Τοὺς μὲν οὖν πελτωστὰς ἐδέ- 

ξαντο οἱ βάρβαροι, καὶ ἐμάχοντο" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν οἱ 
ε »- ᾽ 7 
ὄπλιτῶι, ἐτροτοντο. 

ΣῈ Χ »,ΟΩΝ “ 
Καὶ οἱ μὲν πελτωσταὶ εὐθὺς εἴ- 

͵ 7) Ν Ἂ "4 ς δικς » 

ποντο, διώκοντες γὼ τῶρος τὴν μητροπολιν" οἱ δὲ ὁπλῖται 
» 7 ., 

δεν τύζες εἰποντο. ᾿Επεὶ δ᾽ ἄνω σαν πρὸς ταῖς τῆς μή- 
Σ 3 ροῳ ᾿ς ς ὡ ὰ Ἢ 

Τροσ' ὄλεως οἰκίαις, ἐνταῦϑω δὴ οἱ ττολέμιοι ὁμοῦ δὴ τοάγ-- 
ἢ 3 9 Ἐω ἦμ 

τες γενόμενοι ἐμάχοντο, καὶ ἐξηκόντιζον τὸς παλτάᾶς" 

22. οὕτως ἔμειναν) Ψαἰραία πηι οὕσω 
διέμειναν εχ Εἴοῃ. σοΙτγεχὶ. 

ἐκαλλιξρησαν) Είοῃ. ἐκολλιερήσανφο 
ἄαι : 488 ἰογπηᾶ εἰ ἴη Ογτορ. 1. 5» 
δι ΔῈ με, 3» 22. ἰερίτατ ὭμΠΟ: ἐπεὶ 
Σ ἐκαλλιέρησί σε καὶ ἀϑρόον ἦ ἣν αὐσῷ πὸ 

στράτευμα, [ςἃ [δὲ [οτθεπά πὶ σεηΐεο 
ἐκαλλιερήσατο καὶ. Μυϊξαζαπι ἐπὶπὶ 
τε ἴῃ εὐαίπιοάϊ (επίεπεῖα αἰἰεπυτη εἴ. 
Αξῖῖνα ἔογπια εἰ ἐς [οεά. ἈΘΡΟΡΙ]. 
ΧΙ. 7. χῖῖς 2. ἄς ψεδειρ. νἱ. 3, Ηε- 
Ιοἀοίὰβ νἱ, γ6. Μεάϊὰ Ατπῇορῃδηῃ. 
Ριατὶ τ181. ' τ 
εν ὄντω»] Οπγῖπε Ῥατγ. Εἴοη. 56- 
4αεηβ ὑπολειπομένους ἹΜευτέταβ ἴῃ ὗσο- 
λειπομένου ταυϊαΐατα ἵν ϊ, Τςητεητία 
Ρεῆαπα ἀαῖϊα. Ῥοῆεα Ῥατγιί, μικρὸν 
τομωώτάτους ΠΒαδεί. 

23. [οἷ] εὔξωνοι, ο1] Ἑτοη. ἰδ γ οἱ 
εὔξωνοι ὉτΑΙ ΠΟ οἷ, «πᾶπὶ Γοτρίαγαπι ἴῃ 
4}11}5 οἰίατι Οοάά, τερεγίδπι Ῥτορανΐε 

Βίερῃδησβ, ἰἰᾷἃ ἰατηθη υἱ οἵ εὐξωνοι 
πώπατρ. (οτίθετεῖ ἢ αι δπὶ οοττοξεῖο- 
μεπὶ τοσερῖς Ὑ εἰκε, ΜΙΠὶ ρῥτβ οἱ 
Γαΐρεδξαπη εῇ, ἰεῖτατ (ξο]ῇ. 

Τούτους οὖν----οἱ τσελτάσταί) Εἴοη. 
οὖν εἴ αἱ ὀπῆς. 

τορῶτον μὲν] ψεῖθα ἤξθο παία εῆξ] 
εχ τυροηγούμενοι ἀὰτ ΠΥ] ματι οἱρίο 
σεηίεραι γεἰῆκε.: Δὲ ἀπόδοσις (εαὰ]-- 
ἴᾺΓ {εδι. 26, ἐπεὶ δ᾽ ἄνω ἦσαν. 

ἐτράπησαν] Ματρο ΨΊ]ΠΟΙ. ἐσρέφϑ- 
σαν Ὠὰθεί, 
᾿ς 24. οἱ μὲν τσελα. εὐθὺς} Εἴοη. εὐθὺς 
οἱ ττελτασταὶ, ηυδὲ ἢταξὶατα οεἰετὶτα- 
{Ἔτη δξϑξοῃἶβ πγ 6} 15 σοηίεβαίτατ, 
- μησρόπολιν] ϑ''ΓΊΡΙεΧ πόλιν Ὠαθεῖ 
Ειοῃ. 

25. ἄνω ἦσαν] Ἰηερίθ στηᾶγροὸ ΥἹ]- 
Ἰοιῖ. ἀντῆσαν. 

καὶ ἐξηκόντιξζον)] Ἦδεο ᾿οπηϊεγαπὶ 
ἙΕάά. νείΐ, οἱ Εϊοῃ, χαὶ ἠκόντιζεν 
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καὶ ἄλλω δόρωτω ἔχοντες πωχέω, μωκρῶὼ, ὅσω ἀνὴρ Φέ- 
ροι μόλις, τούτοις ἐπειρῶντο ἀμύνεσθαι ἐκ χειρός. 

Ἐπεὶ δὲ οὐχ ὑφίεντο οἱ “Ἕλληνες, ἀλλ᾽ ὁμόσε ἐχώ- 26 

θουν, ἔφυγον οἱ βάρβαροι καὶ ἐντεῦϑεν ἅπαντες λιπόντες 
Ἂν “ Ν Ἂς 5" μὰ ἥν. "»“" Ἅ » 

τὸ χωρίον. Ὁ δὲ βασιλεὺς αὐτῶν, ὁ ἐν τῷ μόσυνι τῳ 

ἐπ᾿ ἄκρου ὠκοδομημένω, (ὃν τρέφουσι πάντες κοινή αὐτοῦ 

μένοντω καὶ φυλάττοντα) οὐκ ἤθελεν ἐξελϑέν, οὐδὲ οἱ 
᾽ “ , ε 8 “ἀν 3 ΕῚ ΕῚ "»" ν ἶ »" 

εν τῷ πρότερον αἰρεεντι χωρίῳ" Φλλ αὐτου σὺν τοῖν μο- 
Υ 7, 

σύνοιν κατεκωαύϑησαν. Οἱ δ᾽ Ἕλληνες, διαρπάζοντες 27 
Ν ͵Ζ «Ἁ ἐν τ: -“» 8» ἣν, 7, 

τὸ χωρίον, εὕρισκον ϑησαυροὺς ἐν ταῖς οἰκίαις ἄρτων νενή-- 

ἔγνων [πατρίους] περυσινῶν, ὡς ἔφασαν οἱ Μοσύνοικοι" μ 6 6 
Ν. δὲ ΄ -“ Ν “ ͵ ᾽ ΄, ἘΣ Σ 

ΤῸΝ σὲ νέον σιτὸν σὺν τῇ κωλώμη οὐ κείμενον σῶν σε 

ζειαὶ αἱ πλέϊνστωι. Καὶ δελφίνων τεμάχη ἐν ἀμφορευ- 28 

Ουεϊζ, ουπὶ πηᾶτρὶπε ΨΊΠ]οΙ, τσελσα- 
σταῖς ΡΥῸ τσαλτοῖς 6{ἴ ἴῃ τηδτρίης γ1]- 
Ἰο , 

δόρατα) ]Τᾳηΐ. εἴ ἃ τηᾶπὰ ρτὶ πᾶ 
Οὐ, δόρα Παθεῖ. 

26. καὶ ἐντεῦϑεν----λισόντες) Ηφο εἴ 
(οτίρίατα Ἐαά. νεῖῖ. οὐ (σε! αυδπὰ 
Ῥείῆπης πιαΐανι! Θιερλη5, α06Πὶ 
{εσατὶ αης σείετὶ Ἑάϊτογεβ, οογηγηδῖδ 
ροῆτο ροῆ ἐντεῦθεν, φαοά οὐυπὶ Ηαϊ- 
οὨϊηίοηο Ζεαης ἰητεγργείδίαυ 2γοΐῖ- 
πι5,. σοη νι, ἴῃ ἔλιπον. 

καὶ φυλάσσοντα) Βταποῖκ δά Δροϊ- 
Ἰοηΐαπι ᾿ἰ. το30. φυλάφαουσι ΘΟΠ]εσε- 
ταῖ, ριορᾷηίες Ρογίοπο, Ζεαπα φυ- 
λαχϑέντα. Οοπιραταὶ Η το πίοη ἴοὸ- 
οὐπὶ Νίςοϊαὶ Πλαπγδίσεηϊ Ρ. 517. Μό- 
συνοι σὸν ἑαυτῶν βασιλέα τρέφουσιν ἐν 
τούργῳ κατάκλεισσον, εἴ ῬοΟΙΏΡΟΠΗΙΙ 
Μεῖδῶ ἰ. το. Μορνπὶ γερὸς βεβῇγαρίο ἀε- 
ἐϊσωί, αἹησμέϊγμε εἰ γε φέπια οι ο- 
«ϊα ἱεπορί. Οἷί ετἴαγα Π1ο Ργαπαπαϑ 
Οτδῖ. χῖν. Ρ. 443. εα. Ἀε κα. 

τυρότερον)] 1ἴὰ Οὰτὴ Ππγᾶτρῖπε δίερῃ. 
Ῥατίί. Εἴοῃ. τυρότερῳ εταϊ δηίθ Ζευ- 
Ὠϊδηᾶτη. Οεϊδγυγω οἱ ἐν σ, τσρ. αἷ. χ.. 
ΠΟ ἴππὶ τὰραβ ἱπτε] ρει άϊ, ὑπὰ5 
εηἰπὶ ογαῖ, εὰ Ὀαγθδτί. 

σὺν σοῖν μοσύνοιν] Οὐπὶ ἔαρτὰ ἔμετὶς 
τῷ μόσυνι, νυ ]ρσαίυτ σοῖς μοσύνοις ΟΠ 
Βυτιπηδῆπο ἰῃ ἀμυδίετη πιαϊανὶ, υἱ 
ἔοττηᾶτη ἐδηάετη Χοπορἤῇοη ἴεγνεῖ. 
Μαὶς Οοάεχ Ραγΐ, εἰ Εἴοπ. ἀδηῖ 
Μοσυνοίκφιξ. ὨὈϊοάοτως χὶγ. 30, αἰΐος 

(εοὰῖὰς δαξίογες ἰ(ὰ ἰταάϊε : σῶν δὲ 
βαρβάρων συστραφέντων ἐπ᾿ αὐτοὺς, 
ἐκράπσησαν μάχη, καὶ «πολλοὺς ἀνεῖλον" 

συμφυγόντων δὲ εἴς σι χωρίον, ἐν ᾧ κατώ- 
κοὺν ἱπαωρύφους ἔχοντες ξυλίνους τούρ- 
γους, συνεχεῖς τυροσβολὰς τῦοιησάμεενοι 

κατὰ κράτος εἷλον. Ἦν δὲ τχὸ χωρίον 

σοῦπο μησρόπολις τῶν ἄλλων ἐρυμάσων, 
ἐν ᾧ καὶ ὁ βασιλεὺς αὐτῶν κατῴκει τὸν 
ὑψηλότατον τόπον ἔχων. Ἔϑος δ᾽ ἔχει 
τυάτριον μένειν ἐν αὐτῷ σὸν τσάντα βίον, 
κάκειϑεν διαδοῦναι τοῖς ὄχλοις τὰ τοροσ- 

ΤΑ τάγματα. 
7... δ χωρίον] Ετοηα. σὰ χωρία, 

αυοά Ζευης τερτοθαῖ, μητρόπολιν ἴῃ.- 
τεγρτείδίαβ σὸ χωρίον. 

νενημιένων) [τὰ σατὰ Θίερῆ. Ῥαγῖ. εὖ 
Ἰηΐογ νοτία5. Ουεϊξ, σατὴ 5014α, 4αυϊ 
(Ὁ Ὦ. ν. ἰαδυάαϊ εχ ἢ. ]. εὕροις γὰρ 
ϑησαυροὺς ἐν σαῖς οἰκίαις ἄρτων νενημεί.- 

γων τσερυσινῶν. ἘΠΕΙΥΟὮΪ 5 : νενηῤεένων, 
συγκειμένων. ἘἙΔά, νεῖ, συεὶξ, Εἴοη. 
γενεμημένων ὨΔΌΘΩηϊ. 

τοερυσινῶν͵] Οπλ Πα πὶ νοσα αϊατα ἴῃ 
αυεῖῇ. Ῥαγ, Εἴοπ, ὧπᾶᾷ ουπὴ αἰζοτο 
τυατρίους ἴῖὰ ἀείεηάίι Ζεοιηδ, αὐ γοτ- 
ταῦ : “λείπωγος α »παγογιόμς ἐπ τ 195, ἐπι 
ψμδμς γεσοηο 1 ἐγαπί ῥάπες ῥτοκῖσπο 
απηο οοξῖ!. ΜΙΏΙ νϑῖο νοσδθυ απ 
σαπρίσυς ΔῸ Ὦ. 1. αἰϊεπαπὶ νἱάδίωτ, 
αυοά ϑυϊάας οτϊῆῖ : Ἰρίτων Γεο] αῇ. 

28. ἀμῷφορεῦσιν] (μεὶῇ, ἀμφιφοριῦσωῳ 
Ῥοετίοσυπη ὨδΌὈεϊ, 

54 



364 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΒΙ. 
διὰ ΄ Ἐς -ν ὦ - 

σιν εὑρίσκετο τετωριχευμένω, καὶ στέωρ ἐν τεύχεσι τῶν 
ΝΜ ὦ τὰ ε ) 7 ͵ ς κε 

δελφίνων, ῳ ἐχρῶντο οἱ ΜΜοσύνοικοι, κα ώπερ ο. Ελλη- 
ν»ν ΕῚ ᾿ 

0 νγες τω ελωίω. 
έ [ 

3 .) Ν 3 

τὼ πλατέω, οὐκ ἔχοντω διοιφυὴν οὐδεμίαν. 

" τὴν δῶν “ 5 5 Ός 
Κάρυω δ᾽ ἐπὶ τῶν ἀνωγαίων ἥν πολλὼ 

Ζ 3, 

Τούτῳ καὶ 
Ψ » “- ΄ 4 3 “ 

πλείστῳ σίτῳ ἐχρῶντο ἕψοντες καὶ ἄρτους ὀπτῶντες. 
“" δ ἀν ς Ἂς "7 Ὰ ΣΝ ᾽ 7 5 

Οἰνος δ᾽ ευρίσκετο, ὃς ὠκρῶτος μεν, ὀξὺς εφαίνετο εἰνώι 
“πων »“" 3 Ζ ἕ Ν Ν ΓΒΑ 5 Ὁ Ζ 

ὑπὸ τῆς αὐστηρότητος κερον εἰς δὲ, εὐώδης τε καὶ ἡδύς. 
ε Χ δ (ἢ Η ν᾿ ᾽ »" 3 " 

Ο, μεν δὴ “Ἕλληνες ἀριστήσαντες ἐνταῦθ, ἐπορεύοντο 
ΕῚ Ἶ ᾿ Α͂ ' »ο. ἊΣ 

εἰς τὸ πρόσω, πωρωδόντες τὸ χωρίον τοῖς συμμωχήσασι 
“Ὕ"Ἣ ) ε 7 Ν 7 ͵ 

τῶν Μοσυνοίκων. ὍὋὉπόσω δὲ καὶ ἄλλω παρηεσῶν χω- 
Υ “ ἊΝ -»ὝἭὝ 7 , Ἂς » ὦ, “ 

θιὼν τῶν σὺν τοῖς τὐολεμίοις ὄντων, τῶ εὐπροσοδώτατα οι 
λ 3) « διρνώδω. ΄ ᾿ς Ν - 

351 μὲν ἐλείστον, οἱ δὲ ἑκόντες προσεχώρουν. ἼΤώ δὲ σπλεῖ- 
ἈΠ Ή -“ 7 ὲ 3 “ ς 7 διὰ βίωι , 

στώ τοιάδ᾽ ἦν τῶν χωρίων" ὠπειχόν ὧἱ πόλεις ὡπ Φλλη- 
7 5 ᾽ Φ ὑδλ “" ε Ν “ 3 

λων στάδιο ὀγδοήκοντω, αἱ δὲ πλεῖον, αἱ δὲ μειον᾽ ὠνω- 
τι Ἃ ΕῚ 2 7 5 ἃς ς ἔν ἢ 3. “" φὶ “Κ' 

βοώντων δὲ ουλλήλων συνήκουον εἰς τῆν ετερῶν εἰ τῆς ετε- 
͵Ζ ε ε ͵ὔ ε “ 

ρώς πόλεως. Οὕτως ὑψηλή τε καὶ κοίλη ἡ χώρω ἥν. 
5 Ν ᾿ 3 .-“ 7 σ᾽ 3 

92 Ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐν τοῖς φίλοις ἤσαν, ἐπεδείκνυσαν 

στέαρ] ΑἸΐα5 ἔλαιον δελφίνων ροῖία5 
ἀϊχεγῖῖ, ασαάηὰ {να η. 

29. ἀνωγαίων)] 1ᾳηἴ. Οσαεῖξ, ἀνο- 
καίων. Νασες ρ΄δηδβ εχ ἢ- 1. ΡΟ] ]αχ 
ἧ. 232. Ἰηϊετρτείαίαγ σὰ λεπσοκάρυα ἢ 
μᾶλλον τὰ καστάνια ὀνομαζόμενα. ΟΥ̓, 
ΘαΪΔΠ1 Ἑ Χογοῖζ. ᾿. 425. Εχ νεῖ- 
ὈΪ Χεπορῃοητζὶβ. σοΙ ]ΠΙρερας  εῖκε, 
ἔταξῖαπι ΧΕεπορΠοπτ τη 5. οορηϊ- 
τὰμι ἰαϊῆε: οοηῖτα ϑαϊ πηι ΨνοΓ- 
Ῥὰ οὐκ ἔχοντα ὃ, οὖδ. δἀάϊτα σεηίαε- 
ταῖ, αἱ ἀϊπιποαετγεπίαγ ΔὉ ἀπινράδ}15. 
νεῖΚε ἰρίτατ σὰ οὐκ ἔχοντα (οΥρεη- 
ἄσπι σεπηίεραι. Εααϊάξμῃ μος νὶάθο, 
ΕΠπορθοητζὶ σαἰαηδαγατη πασαπῃ Πο- 
ΤΏ φροῖεα νυἱραίαπι Ἰρποίαπι δά- 
ας ἔαϊΠξ - ἐγαέζατπιὶ νέτο ΤΠ 18 ΠῚ 
ποίαπι ΠῸϊΙ ἤρπιῆοας δάαϊίο ἀτγίΐίοαϊο 
σὰ τὸῥλατέα, ηαἱ ἀεῦεῦαι Δρεῖε, εἰ 
ΤοΓΌΪ τλατέα καὶ οὐκ ἔχοντα, ἢ ἴτα- 
ξῖατα ἱρίαπι Ἰρπογαῆῖεί, (συβθοὶ δα 
Οπτηεβ Δητ ΖαΙοτε85. κάρυα νοσδτιπί, 
ΗἸρροοζαῖεος κάρυα -ττ-λατία, ΤΠεο- 
Ῥηταθαβ ᾿ρίε κάρυα Ἐὐβοικά, ΟἿ ἀἱ- 
ἔα δὰ ΝΙιοαπάγι ΔΙαχῖρῃ. νεγίαᾳ 2571. 
Λορεάαις Ὠιοάομιβ χὶν. 30. τοὺς δὲ 

τοαϊδῶς τῶν τυλουσιωτάπσων σπρίφεσθϑαι 
καρύοις ἑφϑοῖς, Οεἴοταπι Ἰἰοσυτῃ ϑ88ϊ- 
ἄἦδθ 'π νυν. φεύχη---εὑρίσκουσι δὲ ἀμφορέας 

καὶ ἄλλα σεύχη κεράμειω κρεῶν μεστὰ 
τεταριχιευμένων εχ Ὦ.]. ἀπέξζατῃ ρΡυίά- 
θαι Τοῦρ Ἐπηδηά. Ρὑ. 473. εἀ. Τρ, 

Τούτῳ) Ἐχ Εἴοη. ᾿ἰΌτο τούτων οσατα 
Ζευπῖίο ἀεάϊε ͵εικε. Πδβοποῖαν!ὶ 
οοπ]εξταΐαπ) σούσοις καὶ πλεῖστον ὡς 
σίτῳ τεσερεγαηΐ ὟΥ εἰ εἰ Παϊοπίη- 
ἴοπ ἱπηρτορηίς Ῥοτίοηο. 

καὶ ἄρτους ὀπτῶντες:) Ηδξθο εχ πηᾶτ- 

δῖπε δίερῃ. ΨψΊ]οΙ, Οαεῖῇ, Ρατ, Ἐ- 
τοη. δά άϊάϊε Ζευ πα, 48 Τοποϊανὶ 5 
δὰ {Ὁ ΠΟ] 1 τγείεγεδαί. 

Οἶνος] Θυδῖε νἱηπατη ἱπίε ΠἸσαῖαγ 
ῃδίοϊο ; νἱζεατῃ Γαδ ποη ν ἀξίαΓ. 

30. εἰς τὸ τορόσω] ἙΔά. νεῖ. σαπ 
Οαε!ξ, τοῦ πσρόσω ἀδηῖ, ΟΥ̓, δὰ 1. 3,).1-. 

ἔλειπον] Εάά, νεῖῖ. Οαεὶ. Ετοη. 
ἔλιπον ἨΔ ὈΘΗϊ. 

3231. ἀὶ πόλεις ἀπ’ ἀλλήλων] [τὰ Ε- 
᾿ἴοη. ΜΌρααῖογ δηῖθα ἀπεῖχον ἀλλ. 
αἱ πόλεις. 

32. ἐν σοῖς φίλοις ἦσαν] Ἐϊοηῃ. οἱ ἐν 
φοῖς φίλοις ὄντες. Οεἰετγαπὶ φιλίσις ΘΚ 
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»,.».».»»»»". “- "“" Ε 7 ᾿ς ἰδ 

αὐτοὶς ποίδθως τῶν εὐδαιμόνων σιτευτους, τεϑρωμμένους 
7 ω “ ε Ἂ, ες 7 » 

κωρύοις ἐφϑοις, ἁπαλοὺς καὶ λευκοὺς σφόδρα, καὶ οὐ 
Νὴ “ », Ν Ἵ ὉΠ ΩΝ ἵν Ἂ Ν Ζ 

πολὺ δέοντως ἴσους τὸ πλώτος καὶ τὸ μῆκος εἰνων τοικι- 
Χ ᾿ς “ Ν Ν 4) Ζ 3 ΄“΄ 

λους δὲ τῷ γνωτῶ, Ἀῶώϊι τῶν ἔμπροσθεν σωώντω ἐεστιγμέενους 

ἀν έμιον. Ἐφτουν δὲ καὶ ταῖς ἐτωίρωις, εἰἷς γον οἱ 
«) 5 Ῥ-" ΄ , Ὺ͵Ἶ; τῇ 

Ελληνες, εμῷανως συγγενέσιϑωι" νόμος γῶρ ἥν σφίσιν 

οὗτος. 
Ν “ « 57 « "“" 

Λευκοὶ δὲ πάντες οἱ ἄνδρες καὶ αἱ γυναῖκες. 
7 3} ς ΐ Ἷ 

Τούτους ἐλεγον οἱ στρωτευσώμενοι βαρβαρωτάτους διελ- 
»» Ὁ ““Ἱ“ ς “, ,ὔ ΄ 

Θέν, καὶ πλέιστον τῶν Ἑλληνικῶν γομων κεχωρισμένους. 
37) »" 7 27 τὶ , ε 57 » » Ζ 

Ἐν τε γὰρ ὄχλῳ οντες, ἐποίουν ὥπερ ἄνθρωποι ἐν ἐρήμοίο 
57 Ν ᾽ ὮΝ ορ μ΄ . 5, 

ποιήσειων, ἄλλως δὲ οὐκ. ἂν τολμῳεν᾽ μόνοὶ τε ὄντες 
ε 5) « ὮΝ ϑνΆΣ 4 ν δ Ρ" ΄ 

ομοίο ἐπρώττον, ὡπὲρ ὧν μὲτ ὠλλῶν οντες᾽ διελέγοντο τε 

ΑἸάϊπα τεσερὶς ϑδίερῃδηιβ, δἰ τεγα ΠῚ 
Ζειηα εχ δαπεέ, Οσυεῖ, Ραμ, Εἴοπ. 
εἰ τηαγρῖπο ϑιερῇ. 

σιτευτοὺς) ῬΟΙΪῸΧ 1. 2323. εἴ νἱ. 36, 
νεῦρα αυθράδτῃη ἤπραϊα ἐχ ἢ. Ἰ. ρο- 
ζα τ, αἰτοῦ 8 τεϑραρ μένους ΟΠ. ΓΕῊ5, 
αυοά Ιάεο β]οῆδπι εξ ραίαν!τ [τ- 
οἤετυβ. Μαϊδ. 

σολλοῦ) Ἑίοπ. πολὺ ἀξεάϊτ, Οεηϊ- 
τἰνατη, 4] ἀεεῖῆ, Τἀρρ]ς δὰ εἶναι. ᾿ 

ποικίλους) Ἰϊοάοταβ 1. ο. ἅπανσας 
δ᾽ ἐκ τναιδὸς στίγμασι τόν σε νῶτον καὶ 
σὰ στήγη καταπεποικίλϑαι. ὨΪΠῚΪ5 ἰᾶΓ- 
Βὰ5 Περο δά οπηηδδ ἱποοὶὰς τεῖα]ῦ, 
αυ85 Χεπορμοι ἀδ ἰδυτιοῦ Ὀ5 ΠδΓ- 
Ταῖ, 

ἀνϑϑέμοιον] ΤητοΓρτείδηταν φέξίμγα 320-- 
γἱάα αἱ βιμξῖος. ΤΆτο μετα ἀνθέμον 
Γοτρίαπη πιαϊοῦαῖ. Ιηδρῖ5 Ζειηα 
ἀε ᾿ἰἴηδα {ρίτα!! ἐχρὶοαῦθαῖ, Η εἰ γοὨ!ὶ 
β]οῆατη αἤξεγεπβ: ἀνθέροιον, γραρομιή 
σις ἑλικοειδὴς ἣν ἐν τοῖς κίοσι. ΝΗῚ δαὺᾷ 

θεῖ ἰπ πος ἰοοο. Απηαίβθιβ α᾽ι- 
ἐλογμ1 ἤογε ῥρίῶα ὈάὰΌεῖ, Ετοη. [106 γ 
ἐσσιγμένους οτηϊῆτ. ΑἋ σετίο Πεθδ 
δεπεῖε δάνεγ!] }ῈΥ ὠνάλέμεον αἀἰξτα τα 
Ραΐϊαι δῆ ειῆκε, ααἱαὰ αἰπιηραϊαῦ ἃ 
στοικίλος. 

[καὶ τὰ ἔμπροσθεν τσάντα ἐσειγμέ- 
νοῦς ἀνϑέμιον] Ἰ)οτίᾳ Ραδτοταπιὶ ορα- 
Ἰεπιὶογα πη τοοικίλα ἀἰϊχοτγαῖ, ρεέζαβ εἰ 
Δηϊοσοτα ρτορυῖο νοεῦο ἐσσιγμένα αἰΐ, 
(εὰ ρυπέϊα οτάϊπε εἰθραηι! οοἸ]οοδία 
εταηΐ, ἂὐ Ρἰέϊαταηι βοτγιάδτη αἰῆτηα- 
Ἰατθηῖ, ὅπηι οὐπι Οταμπηπηδίϊοὶ Ηο- 

ΤΏΘΓΙσΟς λέβητας ἀνϑεμόεντας 1]. ΧΧΊΪ.. 
88 5. Οἀγηδ, {Π. 440. εἰ κρατῆρα σπ΄αᾶν- 
ἄργυρον ἀνϑεμόεντω Οὐ, χχὶν, 274. 
διηνδϑιεσμένους ποικίλως, ποικίλους, πετο- 

ρευμένους ἀπὸ ἐντετορευμένων ἀνθῶν ἴη- 
τογργείατι ας. Ἐεέϊε ααυϊάεπι, πιὸ 
7υάϊοε, δἐἢ ἀμθιατὶ ροίείς, ἤοτες 1Π] 
δατζεὶ Θ6Ὑ] εἴ ἀτρϑηίο Αἰ Πρ.) ἃΠ ἀρΡΊα- 
{{πᾶ{] ἔαστιης, Οοηβεπηανῖς τὴ ἰπ 
Πᾶς {ἐπιαπίῖα ἰοοὰβ Οερῃ!οάοιϊ οο- 
τηϊοὶ δραὰ Ῥο!] σεηι νὶϊ. 92. 

σωνδώλιώ τε τῶν λεστοσχι δῶν, 
ἐφ᾽ οἷς τὰ χρυσᾷ ταῦτ᾽ ἔπεστιν ἄνϑε- 

ἐκᾶ. ) 

Ὁ [Δη4}1 ἢδῸς5 νατίεσαία Ρἱξίατα 
βοτίάα δυζεα, νοὶ ορεῖε ρῆγυαιο εἴ 
115. ἀὐυτεῖβ ρἰξϊα ᾿ηὰγ ἤογυτη. ἔκ 
Ἐρτβοία. 

33. νόμος γὰρ] Ὠϊοάοταβ 1. 6. καὶ 
σαῖς μὲν γυναιξὶν αὐτοὺς σλησιάξειν 
ἁπάντων ὁρώντων. 

Λευκο) Οοἰοτεπὶ Τα σοίν τοῦ 
αἰ ηΙταίετῇ ἀἄτραετα, ἰοὰ τηογετὰ ηο- 
τἰ[5 Πρηδηαϊ ΟΟΥΡΟΓΙΒ. ΠΟρᾶγα τηοησΐ 
Μαηηετῖ σδορτ. νὶ. Ρ. 11. Ρ. 428. 

34. βαρβαρωτάτους} Ὀϊοάοτυς 1. ο. 
βαρβαρώτατον δ᾽ ἔφασαν οἱ σαρωσιῶται 
χσοῦσο διελθεῖν τὸ ἔϑνος. ἹΜίτοτ, Οὺζγ 
Χεπορποη σοὺς στρατευσαμένους ΔΏϊε- 
βεῖαγ ἴῃ το, 4Πὰ8η} ᾿ρίε νάοτγαῖ. 

ἄλλως δὲ οὐκ ἂν τολμῷεν)] Οπμϊτεῖς 
ξοο Εἴοῃ. Ρῖο ἄλλως εῇ ἄλλοι 'π 
Φαηῖ. Ουεϊῇ, ἄλλοθι 488]. 

μετ᾽ ἄλλων ὄνπες} ΤιΘοποΪαν!ὶ ἐπε π- 
ἀδτοπμαπχ γα ]ριατὶ ἰόγτος τερερὶς ροίξ 

99 ς 



φόό ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ. 

ς -“ ὌΘΡΕ ΠΎΜῚ 4. 5... 08 - ᾿ς ἊΣ 3 " 
εὠυτοις, Κκωὶ ἐγέλων εῷ εαυτοις, καὶ ὠρχίϑυντὸ εφιστα- 

“ Ψ ὃ "7 3 ͵7 

μένοι, ὁπου τύχοιεν, ὥσπερ ὠλλοις ἐπιδεικνύμενοι, 

ὑπ ἢ ΝΑ 

ΔΙΑ ταύτης τῆς χώρας οἱ Ἕλληνες, διά, τε τῆς ΄σο- 

λεμίας καὶ τῆς φιλίως, ἐπορεύθησαν ὀκτὼ στωϑ' μούς" 

καὶ ἀφικνοῦντωι εἰς Χάλυβας. Οὗτοι ὀλίγοι ἤσων καὶ 
ς ᾿ "» Ι 7 ᾿ ἈΠ τς 7 ΕΥ̓ »“ω ͵7 

ὑπήκοοι τῶν Μοσυνοίκων᾽ καὶ ὃ βίος ἥν τῶς τλείστοις 
ἈΝ Ύ τὰ δὶ νὰν, ζ 

οὕτων ὥπὸο σιδηρείας. Ἔντεῦϑεν ἀφικνοῦνται εἰς Τιβα- 
“4 ε “ » ᾿ς ΠΝ ΄ 

α θηνοὺς. Η δὲ τῶν Τηβαρηνων χώρα ολυ ἡν ταεδινωτέρω, 
Ἀ 7 “ ΤῸΝ ᾿ Ἐ ᾽ μ ἂς: ᾿ ς 

καὶ χωρίω εἰχεέν επὶ ϑωλάττη ἥττον ἐρυμνώ. Καὶ οἱ 
Ν σὺ Ν ν γῇ Ἃ ἥυ ἥ 

στρωτήγοι ἔχρηζον τρὸς τῶ χωρίω προσβάλλειν, κωὶ τήν 
᾿ς 9 ω “ Ξ Ὡ ᾿ς »"» 

στρατιὼν ὀνηϑήνωΐ τι" καὶ τὼ ζένιω, ὦ ἥκε παρὼ τῶν 

Τιβαρηνῶν, οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐπιμένωι κελεύσωντες, 
9 ΄ 20... 5 

«ἔστε βουλεύσωιντο, ἐθύοντο. 
ς 7 

Καὶ πολλὼ κατωϑθυσών-- 
"» ἣν 7 ς 7 . ν ν᾽ « 

τῶν, τέλος ἀπεδείξαντο οἱ μάντεις ὥωντες γνωμῆν, ὁτι 
[] « Ν 

οὐδωμὴ τυροσίεντο οἱ Θεοὶ τὸν πτόλεμον. Ἔντευϑεν δὴ τὰ 

ξένιω ἐδέξαντο, καὶ ὡς διὼ φιλίας -τόρευόμενοι δύο ἡμέ- 

ρας, ἀφίκοντο εἰς Κυοτύωρω, πόλιν Ἑλληνίδα, Σινωπέων 

ἀποίκους, οἰκοῦντας ἐν τὴ Τιβωρηνῶν χώραι. 

Μγεϊπυπι εἰ Ηυϊτοξίπίοπυτη Δ εἤΚα. 
γαυϊραΐαπι ποη ἰοϊ πὶ ἀείεπαϊς Ζειης 
εχ ἰἴοοο Ευδβαῖῃῖ δὰ Ὠϊοηγι νοτῖ, 
)66. δὶ εἢ εχ ἢ. Ἰ. ἐν δὲ τῷ ἰέναι μό- 
νοι) πράταοντες, ἅπερ ὧν μετ’ ἀλλήλων 
ἰόντες, εἀ οἰίαπιὶ μόνοι τε ἰόντες [οτἱ- 
Ρίαπι πιαὶαϊς. Μαῦρο ϑίερῃ. απ. 
Εἴοπ. μετ᾿ ἀλλήλων Ὠαδεῖ. 

διελέγονασό σε] Ζεαπε γὰρ 'π ἰοσα τη 
σορυΐϊς Πα πἰτατα τη τη] οῦαι. Ἰεἰπ- 
σὲρβ ἄλλους Ὠαῦοηι Βαά. νεῖ. σὰτη 
Ουε!, 

1. ὀκτὼ σταϑιμούς) Ἑτοη. αὐσοὺς ποὺς 
σ΄. Ὠϊοάοταϑβ χὶν. 30. ἐν ἡμέραις ὀκτὼ 
διεπορεύϑησαν. 

ὀλίγοι ἦσαν] Ἑτοη. ὀλίγοι ὄντες ἤσαν. 
ΟΠαΙνθαπι ἀπίαυἱΠῆπια πηθτπογίᾶ ἴῃ 
1οτὶρτῖ5 Οτθεσογα τ) συ πὶ ἔειγὶ 6] θο- 
ταηἀϊ ατἰδβοὶο οἷς σοηϊαπέϊα υδίαας. 

Ὡς τερίοπε ἀϊραίαι Μαηπετῖὶ σεορτ. 
ἴοπῃ. νἱ. Ρ. 11. Ρ. 429. 

2. οἱ στρατηγοὶ] Μᾶτγρο ϑίερῇ, οἱ 
σαρωτιῶται. ϑεα] 65 ὀνηϑῆνα, σοτη- 
Ρτοῦας ϑυϊάδβ ΓαὉ ἢ. ν. ὠνηϑῆνα, Εαὰ. 
νείι. Ουε]. Ροῆξεα ἔστ᾽ ἐβουλεύσανπο 
Εάᾷ, νεῖτ, ἔσσ᾽ ἰβουλεύσαντο Ουεϊξ, 
ἔστ᾽ ἂν βουλεύσωνται Ἐλοη, 

3. τοροσίεντο) Ῥατὶ[. προσίοιντο. ηυθὰ 
Ρἴδοειῖ. 

δύο ἡμέρας) Ὠϊοάοτγαιϑ : σὴν δὲ ἐχο- 
μένην ἐν τρισὶν ἡμέραις ἣν ἐκάλουν Τιβα- 
ρήνην διεπορεύϑησαν. 

ἀφίκοντο) Αἀνεηπίυπι τηεηῇ 7] 1ο 
᾿πειηι! δηπὶ 4. ΟἸγπιρίααϊβ 94. Α. 
σ. 4οο. αἰῆρηδι ΓΆτοδεγ. 

ἀποίκους] Εἴοη. ἀποικίαν ὄντες ἐν τῇ. 
Ατγίδηις ῬδΓΡΙΪ Ρ. 128. εἰ ΠὨιοάογιβ 
ἄποικον Ἰερ τς νἹάδητοΣ Γοτὶρίατα ἢ. 1. 



ΠΙΒΕΒ Νν. ΟΑΡ. ν. 467 
΄ ᾽ »"“᾿, Γ᾿ ΄. « “ ΄»-΄ω ο΄, 

Μεχρὶς ἐνταῦθ ὦ ἐπέζευσεν ἡ στρατιω. Πλήηθϑος τῆς 4 
Ψ καψᾷ ς “Πὰν ἀν »» ᾽ “ 7 ἣν ὁ οὐνῇ 

καταβάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μάχης ὥχρι 
᾽ 7 Ν ς ΠΝ ,, ν γῇ 

εἰς Κοτύωρω, στα! μοὶ ἑκατὸν εἴκοσι δύο, τωρασώγγῶι 
ε '' Ἣ 7 ΟῚ Δ , ς 

ἑξακόσιοι εἴκοσι, στάδιοι μύριοι ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξα- 
ψ 7 ἊΜ 9 Ἄ ΥΨ 3 “"» 9 , 

κόσιοι" χρόνου αληϑος, ὀκτὼ μῆνες. Ἐνταῦθα, ἐμνεινῶν 5 
πε »: ΄ 3 Ν ͵7ἵ ἡ τ 

ἡμέρως τεττωρώκοντω καὶ πέντε. Ἔν δὲ ταύταις πρω- 
Ἃ »"» » 3, Ἂ, ᾽ ᾿ ἢ 

τον μὲν τοῖς Θεός ἔθυσαν, καὶ πομπῶς ἐποίησαν κωτῷ 
9 Ὁ »“Ὕ ε δ Ν ᾿ »“" ᾿ 

ἔθνος ἕκαστος τῶν Ἑ. λλήνων, καὶ ἀγώνως γυμνικοὺς. 
δ. δ 3 ΄ » δ᾿ Ἦν Χ ᾽ “ 

Τὰ δι ἐπιτήδειω ἐλώμβανον, τῷ μὲν ἐκ της Παῷλαγο- 
7 ΚΟ » « »"»ν » »"»"-2»Ὕ"΄ » Ρ 

νίως, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν χωρίων τῶν Κοτυωριτων᾽ οὐ γῶὼρ σαρ- 
»“"-Ἢ ᾿ ᾿ς »5 ἂν 3 Ν »-“ὦ΄ Ἂν ᾽ »“ 3 8. 

εἰχον ὠὡ γορῶν, οὐδ᾽ εἰς τὸ τέιχος τοὺς ὠσϑενουντῶς ἐδέ- 

χόοντο, 
Χ "4 “] 3 2 Ψ 7 

Ἔν δὲ τούτω ἔρχοντωι ἐκ Σινώπης πρέσβεις, Φοβού-) 
ὰ ρ "ον κΞ“-“-ῳ΄ ἴω ͵7͵ ἢ " » 

μένοι περὶ των Κοτυωριτων τής τε σύλεως, (ν γὰρ εκεί- 
ς; 7 » ͵]ὔ 2) Ἂς Ν ᾿λεϑ ΄ .« 

γων, καὶ Φόρους ἐκείνοις ἔφερον) καὶ τππερὶ τής χώρας, ὅτι 
ΓΝ ΄ ἀν .- Ζ ᾽ εΥ χῇ 39) 

ἤκουον δηουμένην' καὶ ἐλθόντες ἐς τὸ στρατόπεδον, ἔλε- 
7 8 ᾿ς Ἂν Ἧ οι 

γον" (προηγόρει δὲ Ἕ κατώνυμος, δεινὸς νομιζόμενος εἶνωι 
΄ Υ ε "“ ἜΣ 2ὰ “ « “μ" 

λέγειν.) Επεμψεν ἥμοις, ὦ ἄνδρες στρατιωτῶν, ἤ Τῶν 8 
͵΄ » ἊΝ Δ «ς ρ. Γ » »" 4« 

Σινωπέων πόλις, ἐπαινέσοντάς τε υὑμῶς, ὁτι ἐνίκῶτε Ἐλ- 
λ, ΕΝ 7 9 δὲ “Ὦ 9 ΄ 

ληνες οντες βαραρους, ἐπείτῶὼ θὲ κωὶ συνησκ)ήσομενους, 
Γ᾿ Ν “ ᾿ Ν ΄σ΄-“ Ὁ ς »"ἦ᾿ » ,Α͂ 

ὅτι διὼ πολλῶν τε αὶ δεινῶν (ὡς ἡμεῖς ἀκούομεν) πρω- 
3 “Ἢ Ἃ « 

Αξιοῦμεν δὲ, “Ἕλληνες 9 
4 - 3 δα μκ “«ζ2ζἷζῖΓ,7᾿ ε ῶ » » 

ὄντες κωὶ αὐτοὶ, ὑφ᾽ ὑμῶν ὄντων “Ἑλλήνων ἀγωϑὸὺν μὲν τι 

ἐς Γὸ 7 
γμωτων σεσωσίμενοι σάώρεστε. 

Ξεά οἰκοῦνσας τεϊαξιαϊατ φοτγεέιιοηὶ : 
Ἰσίταγ δἡ τοολίτας ἴῃ πόλιν ἰαἰεπίες 
τείετεπάστη ἀποίκους οἰκοῦντας. Π᾿- 
Ποτίδπι ορρὶἀϊ Οοίγοτα βεηᾶῖταὶ Μ8η- 
τοῖς ἴσεορι. τ, νἱ.. Ρ.. ἰϊ. Ρ. 390. 
ξ4ᾳ. 

4. ἐνταῦϑα)} ΕἙάά. νεῖι. ἐσέζευσεν ἐν- 
τεῦϑεν ἡ στ, Οὐε!ῇ, ᾽Εντεῦϑεν ἐσέζευσεν 
ἥ σε. Ῥείηςερϑβ ἄχρις στε]. 

μύριοι ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι] 
σης πυτηεγατη, 4ὰδπὶ Παδεηί Ρᾶ- 
τ. Ετοη. Βερὶ Β. Ο. 1τοπογα8. εἰ 
Ζευης ῥγρίογαης γυϊβαῖο μύριοι ἐκτα- 

κισχίλιοι εἴκοσι, ηΠαοηΐαπὶ ΧοΠΟΡῃοπ 
δοϊδῖ ραγαίδηραιη Παάϊογαπι {τἰρὶπ- 
15. ΟΥ νυ δ: 

5. καὶ πένσε)] Εἴοπ, καὶ οπλϊτεῖῖ, 
Πιοάοτι5 ροία!τ πεντήκοντα. 
" ἕκασσος) ϑίερῇ. ἴῤο. ἕκαστον, Ῥατί, 
ἐχῶώσ'7οι. 

7. Ἔν δὲ σούσῳ] Ἑίοη. δὲ οπχϊῆξ ; 
ᾳυοά Ρτοῦο. 

φόρους] ἴτὰ ΑἸά. ϑιερῇ. φόρον Τ ηϊ. 
Ουε!ῇ, Ρασὶῖ, τηᾶγρο ϑίερῃ. 

σπροηγόρει) ϑυϊάας {0 ἢ. ν. σπροί- 
λεγε, προηγόρευε Ἰηϊοτρτοίδτατ ἐσ ἢ. 1. 



268 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕῚ. 

Ψ Ν Χ "β' ,“ἊὍΔ, Ν ε “- δ δὰ 9 Ἀλ 

πάσχειν, κακὸν δὲ μηδέν" οὐδὲ γὰρ ἡμέις ὑμᾶς οὐδὲν 
᾿ Ζ΄ Νιν Ἔ ͵ “΄χἷ "Ὁ »"» Ν “ 

Ἰοπώποϑ ὑπήρξωμεν κωκῶς ποίουντες. ἸΚοτυωριτῶι δὲ οὗ-- 
ΕῚ ᾿ ς ΄ 5, Ἂς ξ »“ ΕΣ 

τοι εἰσὶ μὲν ἡμέτεροι ἄποικοι" καὶ τὴν χώραν ἡμεῖς ὠὺ- 
»“" ᾿Ά 7] 3 Ἂς 

τοις ταύτην παροαδεδώκομεν, βαρίβάρους ἀφελόμενοι" διὸ 
.»᾿ - .Ὁ ΄ “ ἈἌ 

καὶ δασμὸν ἡμῖν φέρουσιν οὗτοι τεταγμένον, καὶ Κερω- 
7, Ν ἥ δ ἣν. ὦ “ ᾽ν. 7 δ 7, 

σούντιοι Καὶ Τρωπεζούντιοι ὡσωύτως" ὥσθ᾽ ὃ τι ἂν τού- 
Ν ΄χ ἑν, ἀἱ ΄ 7ὔ 

τοὺς κορκὲν ποιήσητε, ἡ Σινωπέων πόλις νομίζει πάσχειν. 
“ ἀν ε -“, 52 ἣν 

11 Νὺν δὲ ὠκούομεν, ὑμῶς, εἰς τε τὴν πόλιν βία πορελήλυ- 

ϑότας, ἐνίους σκηνοῦν ἐν τοὺς οἰκίωις, καὶ ἐκ τῶν χωρίων 
7 ὩΣ Ν τς 5» »“" ΡῈ » 

12 λωμβάνειν, ων ὧν δέησϑε, οὐ πείϑοντας. Ταῦτ᾽ οὖν οὐκ 
Ὁ »ὝἭ » Ν -ὉὉ᾽ 2 ς: » 7 

ἀξιοῦμεν" εἰ δὲ ταῦτα ποιήσητε, ἀνάγκη ἡμῖν, καὶ Κορύ- 
᾿Ὶ Ἰώ εἰν. ΕΝ Ζ 

λῶν καὶ Παφλαγόνως, καὶ ἄλλον, ὅντινῳ ἂν δυνώμεθα, 
7) »" ' 

φίλον ποιέεσθαι. 

13 Πρὸς ταῦτω ὠνωστῶς Ξιενοῷων ὑπερ τῶν ΘΝ 

εἶπεν" Ἡρῶν δὲ, ὦ } ἄνδρες Σινωπεῖς, ὑκόμα ἀγαπώντες, 

ὅτι τῶ σώμωτα διεσωσάμεϑα καὶ τὼ ὅπλω" οὐ γὼρ 
ς.« .οὦ ἐν Ἂς ε Ε νὸς ᾿ 

ἡμῖν ἡν δυνωτὸν, ἅμα τε χρήματα ὥγειν καὶ φέρειν, καὶ 
ρυ Ζ ͵ὔ ἣν »“ὦ»" ᾽ Ν. Ε Ν 

τάτοις πολεμίοις μάχεσθαι. Καὶ νῦν, ἐπειδὴ εἰς τὰς 
,7ὕ 57 ᾽ ω . -»-" 

᾿Ἑλληνίδως πόλεις ἤλθομεν, εν Τρωπεζοῦντι μέν (σαρεῖ- 
« » ΕῚ Ν 7 », Ν 9 Ε 

χον γὰρ ἡμῖν ὠγορον) ὠνούμενοι εἴχομεν τῶ ἐπιτήδειοι, 
᾿ ΡΟ ΥΑ͂ΡΜΜΟ. ς« ἸΝ Ζ »] »- 

καὶ ἀνθ᾽ ὧν ἐτίμησων ἡμᾶς, καὶ ξένιω ἔδωκων τὴ στρῶ- 
Ὁ“ » σ ,, » 3 »-ὦρ" ΡΥ “ν 

τιον, ἀντετιμῶμεν οὐτούς᾽" καὶ εἴ τις αὐτᾶς Φίλος ἥν τῶν 
͵] 7, 3 7 Ἢ Ἂς ἃ ἐΖ » 

βαρβάρων, τούτων ἀπειχόμεϑα" τοὺς δὲ πολεμίους αὖ- 

νεῖ. Οπεὶῇ. τενοσανι Ζεῦαπε: ἐσεὶ 

Ετοη. ἐπειδὰν ϑδιερῃᾶπαβ ἀεαάϊί. ἴῃ 
10. εἰσὶ μὲν] Εἀά. νεῖ. σαε!. εἰσὴν 

οἱ μέν, ϑεαιεὴς ὡσαύτως οὐὔλίτς Ε»- 
ἴοῃ. 

11, λαμβάνειν] Μαῖρο διερῇ. Ρα- 
τι, Εἴοπ. βίᾳ χαμβάνειν, 

12. οὖκ ἀξιοῦμεν] ΝεΡΔΕΪ ΟΠ τὰ οἠλί(- 
ταηΐ Ῥατ, Ἑτοη. ϑεααδηκζα εἰ--τοσιοι- 
ἥσητε ἴαμα εαυϊάθπὶ ΠπῸη ρτϑῆο. 
ϑοῖο ἀπΊθη εἴδ, χαϊριβ ρἰδοεας εἰ 
σοη]απέζινο ᾿ηξεαπι. 

13. ἡμῖν ἦν δυνατὸν] Ἐχ ἙΕϊοπεπῆ ἦν 
ἰητογίογαϊ. 

14. ἐπειδὴ] Ηδης [οΠρίαταπι Εἀά, 

ἘατΙρΙ 5. ΘΌΡΡΙ. 1112. εχ ΡΙ]υΐαγοπο 
Ῥοτίοῃ δὰ ἢ.]. τεροηΐϊί ἐσειδὰν μηδὲν 
ὠφελῶσι γῆν ρτο νυϊραίο ὠφέλουν σπό- 
λιν. 

καὶ εἴ τις αὐτοῖς] Τὰ σατὰ Εἰοη. 
Το ρῇ. ψαϊρο ε καὶ μὴ εἴ τις αὐὖ- 
«οἷς. Ταηΐ, ΘΟ], καὶ νῦν εἴ τις. 

ἀπειχόμεϑα]) Γἰῦετ Βτοάεοὶ ἀπεμαχό- 
μεϑα. Ἰ)εϊμ4δ ἤγοντο ρτοὸ ἡγοῖντο ΕΠ. 
νεῖ. Ουε!, Ῥοβᾷεα καχῶς ἐποιοῦμεν 
Οὐεϊξ, εἰ Είοπ, 

ΡΥ 



ΠΙΒΕᾺΕ ν. ΑΑΡΩΝ, χόρ 

ΟΌ ΡΜς 3. “(8 Ν, 2 ᾿, « » Ν 2 »" ε Ψ) ῃ 

τῶν, εῷῷ οὺς αὐτοὶ ἡγοιντο, κώκον ἐποίουμέν, οσὸν ἐθυνώ- 
, 3 » Χ δ. τς ΓΝ Υ, μα αν εἰς πὰς Ἂἡ ᾿ 
μεϑα. ' Ερωτατε δὲ οὠυτοὺς, ὁποίων τίνων ἡμῶν ετυχίιον" 15 

7 3 7] ὰ ς »-» ς ;» Ν τ ε 

πάρεισι γὰρ ἐνθάδε, οὺς ἡμῖν ἡγεμόνως διὰ Φιλίαν ἡ 
΄ « ΩΓ » ͵7 ἢ Ν Ν 

πόλις συνέπεμψεν. Οποι δ᾽ ἂν ελϑόντες ὠγορῶν μηϊῦ 
5 3 5 7] ᾽Ψ 3, 3 ε 3 

ἔχωμεν, ἄν τε εἰς (βώρίβωρον γὴν ἄν τε εἰς Ἑλληνίδω, οὐχ, 
« 3 ΕῚ 3 ΄. ᾿ Ν 3 ͵ 

ὕβρει ὠλλ᾽ ἀνάγκη λωμίβάνομεν τὰ ἐπιτήδεια. Καὶ 17 
7 Καρδούχους καὶ Χωλδαίους καὶ Ταόχους, καίπερ βωσι- 

»- 9 « , “, “ Ων ἷ Νν 
λέως οὐχ, ὑπηκόους ὄντως, ὁμῶς, καὶ μώλωῳ φοβεροὺς 
“7 7 ΝΣ Ζ ΄ Ἂν . εΥ 

ὄντως, πολεμίους ἐκτησάμεϑω, διὼ τὸ ἀνάγκην εἰνώι 
ν᾿ Ἕ 32 7 2 Ν Ε Ἂς 2 »"ὦ 

λωμβάνειν τὼ ἐπιτήδειω, ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ παρεῖχον. 
Ξ Χ 7 Ἂ 57 ᾿ ,Ὗ » Ἂ 

Μάκρωνας δὲ, καίπερ βαρβάρους ὄντας, ἐπεὶ ἀγορῶν, 

οἵων ἐδύναντο, τυωρεῖχον, Φίλους τε ἐνομίζομεν εἶναι, καὶ 

βίῳ οὐδὲν ἐλωμίβάνομεν τῶν ἐκείνων. Κυτυωρίτας δὲ, 
ἃ ες » Ἁ εΥ 2 2 ,"»ν 5 ΄ ιῚ ἊΣ 

οὺς ὑμετέρους ᾧατε εἰνωϊ, εἰ τί αὐτῶν εἰλήφαμεν, αὐτοὶ 
Ψ ϑ 3 ᾿Ξ ς εἰ ς.» 2 ἐν 

οὐτιοι εἰσίν" οὐ γὼρ ὡς Φίλιοι προσεφέροντο ἡμῖν, ὠλλὰ 
͵ὔ ὡς ᾿ “ 5» ,, 9. 9) ΕΣ 

κλείσωντες τὰς τούλας, οὔτ᾽ εἰσω ἐδέχοντο, οὔτ ἔξω ογὙγ0-- 
ἊΣ 97 ΕῚ » δὺς μὰ ς-- » « ἃς "ἃ 

θων ετέμσον ἡτίωντο δὲ ΤΟΥ τωρ ὑμῶν οὐβμοστήν τουτῶων 

"», ο «ὶ Ν ΄ 7 7) “Ὁ 

αἴτιον εἶνωι. Ὃ δὲ λέγεις, βία παρελϑόντας σκήνουν, 
«ς »"ν ΕΣ. ἴω] ὡς ΕῚ ΩΝ "4 

ἡμέϊς ἠξιοῦμεν, τοὺς κάώμνοντως εἰς τὰς στέγως δέξα- 

15. ᾿Ερωτᾶτε] [4 Ῥατί[, ἀεάϊς ῥτὸ 
νυϊραῖο Ἐρώτα. Χεπορῆομ δπὶπ 
ἄνδρες Σινωπεῖς Ἰηἰτῖο οταιοηἷ5. ἀϊχίζς, 
Γερατϊτοηβ ἀὰχ νεὶ ογαῖου εταὶ Ἠεοᾶ- 
τοηγγη8. εΐποερβ ἔπεψεν Ὠδθεῖ 
Πτηρὶεχ Εἴοη. ΠΠὈετ. 

17. Χαλδαίους) ΝΌΠΠΌΙ ΟΠ] άβθοος 
(εὦ ΟΠἸΑΙγ Ὀε5. ποιηϊπανὶς Ὠπουίααε : 
{εὰ ᾿ταγὰτὰ εχίγεπηο ἰἰῦτο νἱΐ. 8, 25. 
[εοτῆπι ποιηϊηδηῖαγ Καρδοῦχοι, Χά- 
λύβες, Καλδαῖοι, [εΔ Οπιϊτταπίυτ Ταό- 
χοι. ΟΠ ίζεγ τἀητατη ἵν. 3») 4. ἰῇ εχ- 
ετοῖϊα Οτοπῖθα εἰ Ατῖαοῃὶ σοτηπΊε- 
τηογαηΐῃσ Χαλδαῖοι μισθοφόροι. Ὧδε 
ΟΠαϊγθυτα {εἀϊθιι5 νἱοϊηβδ ΑΥτ ηἶδ5 
Ἰοφαϊζαγ Ογτὶ Πιοὶρ᾽ηα, ου] 5. 1ο- 
οἃ Ροίαϊς Μαηπεγὶ Οδορυ. ν. Ρ. ἰἱ. Ρ. 
412. εἴ δηῖε εὰπὶ ἀοξι πηι ΟΔ}}5 
εἶε δε Οὐγοῖκ, ου)]ὰβ ὈιΓρυϊδιϊοπθ πὶ 
βαϊηχὶ Ἑαϊτίοηΐ τηεῶς Ογτορεεαϊφα, 

ϑυηῖ Ὠὶ Ρ]ΤΩΙ “γι εποολαίνδες, ἰποο- 
Ἰεπῖεβ τέρίοηθπι, αυᾶτη Μεπίρρυς 
ΘιΘΡῃδηὶ ΒυζΖαητὶπὶ Χαλδίαν ΔΡρεὶ]α- 
Ὀᾶι. Ηφοδίθοαβ εὐαίἀεπὶ ϑιερῃδηὶ : 
Χαλύβοισι πρὸς νότον ᾿Αρμένιοι ὅμοοῦ ναί- 
ουσι, 

28. δὲ, καίπερ βαρβάρους) Τἴὰ Οὐτὴ 
Ῥατγιῖ. ργορθαπίθε Ῥογίοπο ναἱρατιπη δέ 
γε καὶ β. οσοττεχὶ. Εἴοῃ. δὲ καὶ β. Ὠδ- 
Ὀεῖ. 

19. Κοσυωρίτας} ἘΕχρεέϊαθαβ γΕΓ- 

Ὀατῃ ἤμπο τεξετεηάατῃ ; παηο δὈῖο- 
ἰαῖε ροηίτυγ ποπηθη, [πι|ὲ]|]Πρὲ φιοά 
αἰ ροΐ αὐ (οί. 

φίλιοι] Εἴοη. φίλοι, τεξὶε, ριῖίο, 
ΒΟσ]ΆΕΠ5 ἔπεμπον ΕΧ τηδΙρίης ϑίερῇ. 
εἰ ΡΑΓΙ, τεσερὶ ῥγὸ ἔφερον, 

“Ο παρελϑόντας] τοη. σ'ἀρεληλυ- 

ϑότας Ὠδθεῖ; ἀείηςερς Ουε!ξ, ἀξιοῦ- 
(κδν. 

»"ὦ 9 
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σϑαι" ἐπεὶ δὲ οὐκ ὠνεώωγον τῶς αύυλαως, ἡ ἡμᾶς οὐκ ἐδέ- 
»“.Ν Ν 7 ἢ 3 Ἁ Ὑ) ᾿ 2 ἈΝ 

χοντο, ὠὐτὸ τὸ χωρίον ταύτη εἰσελθόντες, ἄλλο μεν οὐδὲν 
᾿ Ν "» ᾽ 9 “ ΄ ς 

βίαιον ἐποιήσωμεν" σκήνουσι δ, ἐν ταῖς στέγωις οἱ κάμ.- 
.« »ἅ Ὁ" Ἂς ͵7 ““ 

γοντες, τὼ ἑωυτῶν δαπανῶντες" καὶ τὰς σὐύλας Φρουρου-- 
“ Ν ᾽ » « 7ὔ ε ΩΨ Ρ Ἢ ς ὥ 

μέν, ὅπως μή ἐπὶ τῷ ὑμετέρῳ Ὡρμοστὴ ὠσὶν οἱ κώμνον- 
« » » ᾷ,.,,3 Ὡς δὼ ρα .“ Μ᾿ 

τες ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν ἡ κομίσασϑαι, ὅτων βουλώμε- 
ε " Ἦν ε ς-»ν »Ὃ ε ΕῚ »ο“.2, 

419. Οἱ δὲ ἄλλοι, ὡς ορῶτε, σκήνουμεν ὑπωίϑριοι εν τῇ 
Ἂ ΄ ὃν. Ν εὖ »" ΕῚ »᾿ 

τάξει, τπαρεσκευώσμενοι, ὧν μὲν τίς εὖ τσοιη, ὠντευποιειν" 
Ν Ν » ΝΣ ἑ δ δ. ε Ν 

χγῶν δὲ κακῶς, ὠλέξασϑαι. Ἃ δὲ ἡπείλησας, ὡς, ἣν 
ς« ὦ »-- ᾿ς 7 7 ᾽ὔ 

ὑμῶν δοκῇ, Κορύλαν καὶ Παφλαγόνως συμμάχους ποιή- 
τ" , ς »“σ᾿ ς -Ὁ Ἁ ὮΝ Ὶ 9 7 εὴ ᾽΄ 

σεσϑε εῷ ἡμῶς" ἡμεῖς δὲ, ἣν μὲν ἀγώγκή ἡ, πολεμή- 
γ κᾺ ὡς γ 

σομεν καὶ ἀμφοτέροις" (ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοις πολλα- 
ς »"ἅ» 5 δι ἡ Αι ρο ς » " 

πλασίοις ὑμῶν ἐπολεμήσωμεν) ἂν δὲ δοκῇ ἡμῖν, καὶ τὸν 
͵΄ 3 7 Ἄ δ .Ὰ. 

23 Παφλαγόνω ποιούμεϑω φίλον. ᾿Ακούομεν δὲ αὐτὸν καὶ 

ἐπιθυμεῖν τῆς ὑμετέρως πόλεως, καὶ χωρίων τῶν ἐπι- 

ϑαλαττίων. Πειρασόμεϑθω οὖν, συμπρώττοντες αὐτῷ, 

ὧν ἐπιθυμεῖ, φίλοι γενέσθαι. 
Χ »“» ΙΕ ς εὐ »"-᾿ 

24 ᾿Εκ τούτου μώλω μὲν δῆλοι ἤσαν οἱ συμπρέσβεις τῷ 
« ͵7ὔ “ -Ὁ εἰ ὁ ἊΣ ἘᾺΝ 

Εκωτωνύμῳω χωλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις. Παρελϑὼν 
9 Ἀν "ὕ με “ » ΄ ΄ 

δι αὑτῶν ὡλλος, εἶπέν, ὁτέε οὐ τθόλεμον «πφοιήσόμνενοι 
΄ 3 Β΄ 3 ἀκ «“ ν᾿ 3 

ἥκοιεν, ἀλλ᾽ ἐπιδείζοντες, ὅτι Φίλοι εἰσί. Καὶ ξενίοις, 

ἀνέῳγον) Θ᾽ ΤΊ Πτεγ ΤὨπογά. ἴν. 1ττ. 
ἀνεώγοντσο εἰ ῬΙαίο Ῥῃεράοηϊς {εξϊ. 2. 
ἀνεωγετο. 
ἢ ἡμᾶς οὐκ ἐδέχοντο) Ἑκοη. οὐκ οπηΐ- 

δι. ψμα πος ῥαγίδ πο αὐ εὐ απ νετ- 
ἴὰηῖ. Ηοο ἢ δά ργϑοεάξητϊια τγεΐετγα- 
ἴατ, οἷ δἀτηοάσπι ρυετϊε; ἢ σεῖο 
δὰ {εηπσητίὰ γαΐεγαϑ, αἱ δεγὶ ροϊαϊϊ, 
αἰ, αὰ8 Ρᾶτίς ποὺ δα πιο Ὀαηταγ, δα 
ορρίἀσπι ᾿ρίατη ᾿ἠπτεάδεγεηΐατ" Θαυΐὰ 
ἢ ἐδέχοντο εἰἴΐε ὑγὸ προσεδέχοντο δαϊΐ 
δος ᾿ἰρίατι ἃ Χαηορῃοῆϊζε {οτὶρίατα 
{υἰρίοοτ ἢ Ναπι ἀξ νὶ δἀπί τα ἣς {υ1- 
Ῥίσεσπηατ, νεΐαϊ νογθατη ἰδῆς εἰσελ- 
Ῥϑόνσες 3 εἴ αυἱὰ τὰτὰ ορὺβ εἴας δά- 
ἄετε ἢ ἡμᾶς οὐκ ἐδέχιονσο ὃ 

φρουροῦμεν) Μάαγξο ϑίορῃ, οὐυπὶ Ῥὰ- 

ΤΠ, φρουροῦντες, ϑέσασηβ ἡ οπιϊτία πε 
Εάά. γειῖ. σὰ τὰ Ουεῖξ, ᾿ 

22. ποιήσεσϑε) ΕΔα, νεῖ, Οσαεἰ, Ρᾶ- 
τ, ποιήσασθαι. 

τὸν Παφλαγόνα ποιούμεϑα φίλον] 
Ψυηῖ, Ουε]ῇ. φίλον ποιεῖσϑαι Κορύλαν᾽ 
καὶ σὸν ἸΤαφλαγόνα. ΑἸάϊπα, ϑίερῇ. 
φίλον ποιεῖσϑα, Κορύλαν καὶ τὸν Τία- 
φλαγόνα ποιούμεϑα φίλον, 1τὰ ἐταῇλ 
ταᾶτρο ΨΠΠο". Οοπίτα φίλον σοιήσο-: 
μὲν σὸν ΤΙαφλαγόνα τηδῖδο ϑιερῇ- 
Εἴοη. Ρατὶ. χυος ἐεοαΐὰ9 εὖ Πυῖ- 
οὨϊπίοη. Νοδιίουτη  εἰκε ἵεαῦϊ- 
ἴαγ Ζευπίαπι. 

23. Τειρασόμεϑα οὖν] Ουε]ῖ, πιρὰ- 
σώμεϑα γοῦν --᾽ίγνεσθαι. ὶ 

24. ἥκφν)] Ἑάά, νεῖς, Θυεἰξ, ἥκομεν 
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ἊἋ Ἁ » δ ᾿Ἶ ΄ ᾽ Ὁ“ 3... ὦ ἣ 

ἣν μὲν ἔλθητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, ἐκέὲϊ δεξόμεθα 
- ᾿ χἾΊᾳῳ 2 ἃ Ν Ῥ « ΄“ γὺν δὲ τοὺς ἐνθάδε κελεύσομεν δὲδόνωι, ἃ δύναντωι" ὁρῶ- 

τ ᾿ς ΕΣ “»» « ΄ 3 7 44" 7 

μὲν γαρ σαάντῶ ἀληθη ὄντα, ᾧ λέγετε. Ἔκ τούτου ξένιώ 2ὅ 
2 « -“ ς ΕΝ. τε ἔπεμπον οἱ Κοτυωρίτωι, καὶ οἱ στρατηγοὶ των Ἕλ-- 

͵7͵ ῳ 7 ἊΣ »"Ὕ ΄ ΄ Ν Ἂς, 

λήνων ἐξένιζον τοὺς τῶν Σινωπέων πρέσβεις" καὶ τρὸς . 
3 ΄ 7] 3 7 χα 7ὔ 
ἀλλήλους πολλώ τε καὶ ἐπιτήδειω διελέγοντο, τώ τε 
Μ Χ πο σι “ ᾿ 3 ,ὕ ΘΝ ἄλλω καὶ περὶ τῆς λοιπῆς τορείως ἐπυνϑ)άνοντο, καὶ ὧν 
« 7 3 ͵ 

ἑκάτεροι ἐδέοντο. 

ΠΑΡ ὙΓ 
ὃ Νὰ " Ὄ- « κι »“» Ν ΄ 3 ΄ 

ΤΑΥΤΗ μεν οὖν τῇ ἥμερον τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 
»Ἢ ἄν ὦ 7 Ψ' ξ « Ν Ἂν Ψ 

Τῇ δι; ὑστερωία συνέλεξαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς στρατιώτας, 

καὶ ἐδόκει αὐτός περὶ τῆς λοιπῆς πορείας, παρωκωλέ- 
ἃς ΄ 7 »Ὰ Ἂς -“ 

σαντῶς τοὺς Σινωπέας, βουλεύεσϑει. ἦτε γὰρ τεζᾶ 
»"΄ ἊΝ » ὃ ε ς ω] 

δέοι τπορεύεσϑαι, χρήσιμοι ἂν ἐδόκουν εἶναι οἱ Σινωπεὶς 
«ς 7 “ Ἂς Ὰ Ἄν ἣν " 
ἡγούμενοι" (ἔμπειροι γὰρ ἤσαν τῆς Παφλαγονίας) εἴτε 

Ν ,ὕ ΠΟ ἢν ΝΜ) ΧΟ , ἣ κατὼ ϑάλαττων, τροσδεῖν ἐδόκει Σινωπέων" μόνοι γὼρ 
δ » ε ᾿ »“ “2 “ "“ 
ὧν ἐδόκουν ἱκανοὶ εἶνωι τλόιω ταρωσχεῖν ἀρκοῦντω τῇ 

-» 3 5 Ν ΄ 
στρωτιῷ. Καλέσαντες οὖν τοὺς τρέσβεις συνεβουλεύον- 5 

Ν ᾽ « “ « 7 »- 

το, Και ἠξίουν, Ἕλληνως ὄντως “Ἕλλησι τούτω τύρωτον 

ὩδΌρηϊ ; (δὰ ται ϊτατ εἰσι. 
ἀλλὰ δείξονσες Ετοη. 

Καὶ ξενίοις] Τυπιῖηα, Οαυεϊῇ, ξένοις, 
ΑἸάϊπα δεξενίοις. ἀπὰς (Οαία]ο φίλοι 
ξἰσὶ χαὶ ξένοι [οτἱρῇτ. Ἑαᾳῃυϊάετη ὃσ 
ΑἸάϊπα Τοτρέατα εβῆοῖο : χαὶ ξενίοις 
δὲ, ἢν μὲν ἄς. 

διδόνα.] ἙΕτοπ. διαδιδόναι. 
ὄγτα ΟΥ̓ Ετοη. 

25. ἐσισήδεια)] Ματγρο ϑίερῃ. Ῥατγί. 
Ετοη. φιλικὰ ἀδηῖ, ημᾶτῃ νυ]ραῖοε ἰῃ- 
τεγργοίδιοηεπὶ οὔϊε αϊαϊ οὰπὶ Ζευ- 
ῃῖο ΝΥ εἴΐκε, οὔτη Οταγηγηδίϊοὶ νοοᾶ- 
Ῥαϊαπὶ ἐπιτήδειος ἱπιεγργείς τ Γ ΡΕΥ 
φίλος. Οοτηρατανετῖπι δαυϊάδπιὶ ἰο- 
φὰπιὶ Ογτορ. ἱν. 1», 12. ἐκ σούτου εἷ- 
ποντό τε πάντες καὶ ἔλεγον οἵα ἐσιτήδεια 
ἐδόκουν εἶναι ὑπὲρ ὧν ἐδέοντο. [τ εἴδτι 
Ὦ, 1. γετῖῖς ᾿α ῥλατί. 

Πεΐποερς 

ϑεαυ δ ἢ 8 

καὶ ὧν ἑκάτεροι] Ἐϊοη. καὶ οπχϊ εἴτ, 
Ι. Ταύτη μὲν οὖν] Εχ Ουεῖξ, οὖν 

οὐπὶ Ζευπῖίο δάζοϊνί, ϑεαιξηβ8 τὸ 
οχϊτιαμε Ἐαά. νεῖ, (συς]ῇ, 

δέοι] Ετοη. ἐδόκει. ϑεηθεης χρήσι- 
μοι ψυϊραῖο χρήσιμον εχ Οαε!ξ, ΓὈ41- 
ἴα] ουὐπὶ Ζευπίο. Ῥοῆεα ἡγούμενοι 
ἀεςοᾷ ἴῃ ίοη. 

γὰρ ἂν ἐδόκουν] ἔχ Ετοῃ. ἄν δάζοῖν! 
ἴὰ ῥά} δηΐεα οἵδῖ: χρήσιμοι ἄν ἰδό- 
κοὺυν εἶναι ἡγούμενοι. 

2. Ἕλληνας ὄντας Ἕλλησι] ϑιγαέϊα- 

τάττῃ ἱπηρεάϊταπι νεγθογαπι ἱπιεγρτεῖες 
νάτῖα Ἔἐχρ ϊσαγα σοπαῖὶ ὰπι. ϑιερῆδ- 
πὰ5 ἀδιίναπὶ Ἕλλησι δὰ ὄντας τεῖε- 
τΕὴ8 νετγίεθαϊ: “' στάσος (ε Οταοεὶ: 
εχλιδεπίες, Οατὴ ΗυςΟΠΙπίομο Ζευπα 
ἀδτνυπι δά εὔνους τεΐετε ΡΕΓ ἰγα]θξεῖο- 
ὨεΙῺ γὙεγθοταπι, συ)]ὰς ἐχεπιρί υἷι 8- 
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"Ὁ ᾽ ; »"» 27 ἣν Ἂς - ν 

κωλῶς δέχεσθαι, τῷ εὔνους τε εἶναι καὶ τὼ βέλτιστῶ 

συμβουλεύειν. 

9 ᾿Ανωστὼς δὲ" Ἐνδων, πρῶτον μὲν ἀπελογήσατο, 

σπέρὶ οὗ εἶπεν, ὡς τὸν Παφλαγόνω Φίλον ποιήσοιντο, ὅτ! 
3 « “ « ως 3, 3 5 

«οὐχ, ὡς τοῖς Βλλήσι πιολεμησόντων σῷων, ἐΐποι, Φλλ 
“ἢ ».ν͵ν -“ “- » .“ 

ΟΤι, εζὸν τοῖς βαρβάροις Φίλους εἰγω!, τοὺς Ἐμλληνῶξ 
ΝΕ 

φρήσοντωι. 
Γ»ν». 3 7Ζ 

Ἐπεὶ δὲ συμβουλεύειν ἐκέλευον, ἐπευξώμε-- 
ἘΓ δι » 7 δι “ ΄ 

νος ὧδε εἶπεν" ἘΠ μὲν συμβουλεύοιμι, ἃ βέλτιστώ μοι 
ξυ δ' ᾿ ἢ Ν ΄ ΣΝ δὲ Χ ἢ 

δοκεὶ εἶνωι, -πολχλὼ μοι κοῤγωκὼ γένοιτο εἰ θὲ μή, τῶ- 
᾿ ΡΥ Ὶ “ ἊὟ εὐ δι ὰν τ ἂ »“ 

νωντία" αὕτη γὰρ ἡ ἱερὼ συμβουλὴ λεγομένη εἰνωι, θόκει 
,»“ »" μεν ΤΝ ΩΝ λ ἰκ 7 ς 

μοι τϑωρέϊνοι" γὺν γὰρ δὴ, ἂν μὲν εὖ συμβουλεύσας ᾧω- 
ἐὰν 5“ ς 9 -» ΄ δ Ὰ ΝΕ 

γνῶ, τολλοὶ ἔσεσθε οἱ ἐπαινοῦντές με ἂν δὲ κακῶς, 
23 ε »ἵ 

5 πολλοὶ ἔσεσθε οἱ κατωρώμενοι. Πράγμωτα μὲν οὖν 
Ὁ -ε -“ ἂ ἧς 7 

οἶδ᾽ ὅτι πολὺ πλείω πέθβανη ἐὼν κατὼ ϑάλωττων με, 

ζησθε' ἡμῶς γὰρ δεήσει τὰ ταλδια, πορίζειν" ἢν δὲ κατὼ 

γῆς στέλλησϑε, ἡμᾶν δεήσει τοὺς μαχομένους εἶνωι. 

6 Ὅμως δὲ λεκτέω, ἃ γιγνώσκω" ἔμπειρος γάρ εἶμι καὶ 

τῆς χώρας τῶν Παφλαγόνων, καὶ τῆς δυνάμεως" ἔχει 
ὃς ς Ζ ᾽ μ Ν ] 7 νι, 

γῶρ ἡ χωρῶ πρυβενγμε; καὶ πεδιω κάλλιστω καὶ ὁρή 

η ὑψηλότατα. 

τηῖϊα ἴῃ Ρ᾽αΐοπῖ Ῥῃθάτο ἢ. 226. 
ΗδΙηἀοΓΗ͂Ι ἀπ ποίαν Βατπιαπη, ὟΝ εῖ- 
{κῖ|ο νΙάἀδίγ σΟΥΓΓΟΥ ταῖϊο θοὸς, υἱ νετ- 
ὍΔ τούτῳ πρῶτον τεΐετα παν δὰ Ἕλλη- 
νας ὄντας, Ὦοσ {δηἿὰ : λαμο ῥγίπιαη εἰ 
2 ποϊρμαηι οὗ οαμψανη : ἀατῖνα5 “Ἕλλησι 
ἢϊ σοπιπιοαϊ, δὰΐ δά δέχεσθαι ρετγιῖ- 
Ἰεαῖ ΡΓῸ ὑφ᾽ Ἑλλήνων ; ἀεηΐααε αἴ 
ῬΓῸ σῷ εὔνους Ἰεραίαγ σὸ εὔνους, ἰά εἢ 
εἰς σὸ εὔνους αο. ΜΙῆπὶιἊοΘαπι Βατίτηδη- 

ὯῸ ταῖϊο Η το  ΠΙΟἢΪ ἀπῖσα ρῥΪδοεῖ, 
πες ργοῦο Ψαϊοκθηδγι! σοη)θέϊαγα πὶ 
δὰ Ηετοάοτϊ [{|.. 72: δείκνυσθαι ῥτοὸ δέ- 
χεσϑᾶι τοίου ηΓ15. 

βέλτιστα) Ματῖρο ϑῖερῇῃ. Ρασγι, Εἰ- 
ἰοη. κάλλισσα. 

3. ἐκέλευον] Ταητηα, Οαεῖῖ. με κε- 
λεύεσε. Ματῖροὸ ΨΠ]οΙ. μὲν κελεύετε. 

4. κἀγαϑὰ) Οαπὶ Ζειηϊο σορυϊατα 
οΧ Ουεῖ, δάϊαπιῆ, δητααὰπὶ ἀγαϑὰ 

Καὶ πρῶτον μὲν οἴδω εὐθὺς, ἡ τὴν εἰσίβο- 
[ 

τενοσᾶνῖι ννεῖκε. 
ἥ ἡ ἱερὰ συμβουλὴ] Ῥτονεγῦϊο ἰαξιαδα- 

ἴὰτ ἐς δὴν ἢ συμβουλὴ χοήμωα, αυοά δάᾶ- 

νεῖ ΡΪαῖο ἽΠπεαρῖϑ Ρ. 5. εἴ 8}11. 
δοκεῖ μοι πωρεῖνα!] Νμπο γιῖδὲ ἰοσία 

ἧς οἱ ἱδηηῤμς τά αὐε[78 φἱάοίμν, φμο 11- 
οὐ ααἀλίδεγε «οίμς ἐμά ἱερὸν ἡ συμ- 
βουλή. 

νῦν γὰρ δ] Ουπὶ Ζευηΐϊο δὴ εχ ἔ- 

ἴοη. δαί πιῇ, ϑ6α 6 η5 ἔσεσθε ἰάδτα 
ἸΌετ ἰδ ἴῃ ἔσονται τηυτανϊξ. 

5. τοορίζειν] Ετοπ. τοορίζεσθαι Πᾶ- 
ῬΕΙ. 

6. καὶ τῆς χώρας] Ετοη. σοραΐαπ 
οταϊειῖς, αὐ [πα 6 η5 ἡ χώρα. 

η. πρῶτον μὲν} Τπτεἰ]ρα ὄρος. ῬτῸ 
ἡ Ταπίϊπᾶ ἡ ὅπου Ὠαθεῖ, πηάα Οαβα- 
ἴϊο ἴῃ τλᾶρῖπο ἢ καὶ ὅπου εβξξοῖε, ἦ ὅπου 
Ουεϊξ, ὅπου ΑἸάϊπα, ϑίερῃ, βοΐαπι ἡ ̓ 
Ὠαῦοπ πιᾶῖρο ϑίερῃ, Ῥατΐ, Εἴοη. 
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Ν ἃ ὦ -“ » " ΔΝ τ 
λὴν ἀνάγκη ποοιέῖσιϑαι" οὐ γάρ ἐστιν ὥλλη, ἢ ἢ τὰ 

᾿᾿ Ἂν», »“Ἢ «διν ἥ δα ΟὟ ς ἔ ] κέρωτω τοῦ ὄρους τῆς ὁδοῦ κωϑ᾽ ἑκάτεράώ ἐστιν ὑψηλά" 
ἃ -» ; ᾽ ΔΩ 27 
ὦ κρωτεῖν κωτέχοντες καὶ τπτάώνυ ὀλίγοι δύνωιντ᾽ ἄν" τού- 

Ἃ ΄ ΠΥ Ν ς 7 327 Ζ 

τῶν δὲ κατεχομένων, οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες ἄνθρωποι δύ- 

γωίντὸ διελθεῖν. Ταῦτω δὲ καὶ δείξωιμι ἂν, εἴ μοι τινὼ 
Ν᾿ ὸ ᾿ 7, [ἡ 7 Ἶ 

βούλοισθε συμπέμψαι. Ἐπείιτὼ δὲ οἷδω καὶ πεδία 8 
, Νι τὶ 7 Ὰ -ἈΜΟ ς ἔκ ὸ ψ ᾿ 

ὄντω καὶ ἱππείων, ἣν αὐτοὶ οἱ βάρβαροι γομιίζουσι κρείττω 
᾿ ε 7 “ « ἌΨ »- “ 2 

εἰναι ἁπάσης τῆς βασιλέως ἱππείως. Καὶ γὺν οὗτοι οὐ 
΄ “, »“Ὁ " 3 : Ἢ »“ »"» 

παρεγένοντο βασιλέ! καλοῦντι" ἀλλὼ καὶ μεέϊζον Φρονέϊ ὁ 
“ “ὦ, Ὁ δ Ῥ 9 ε ἄρχων αὐτῶν. Ἂν δὲ καὶ δυνηϑητε τώ τε ὄρη κλέψαι, 9 
ἈΝ 7 7, δι, ϑὰ 7) νὉ 7 
ἤ φϑάσαι λαβόντες, καὶ ἐν τῷ πε ἰω Ἀρώτητε μωχόμνενοι 

7, ς ΒΒ ν᾿ Ν “» 7 ἫΝ. Ν 7 

τοὺς τε ἱππέως τούτων Καὶ πεζῶν μυριώδως πλέον ἢ δώ- 

δέκω, ἥξετε ἐπὶ ποταμοὺς, πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα, 
ε “»Ἥ ΄ ᾿᾿ Ἃ; Ὧν" 3 

εὖρος τριῶν πλέϑρων, ὃν χωλεπὸν οἴμωι διαβαίνειν, ἄλ- 
Ἂ, Ζ “" λ 95) 37 

λως τε καὶ πολεμίων πολλων μεν ἔμπροσθεν ὀντῶν, 
“ ΕΓ « ᾿Ὰ ἜΝ ς κ 

πολλῶν δὲ ὄπισθεν ἐπομένων' δεύτερον δ Τριν, τρίπλε- 

ἄλλῃ, ἢ ἢ] Ἑάά. νεῖῖ. πε}. ἄλλῃ" 
τὰ κέρατα. Βίοη. ἄλλη κατὰ κέρατα. 
ΜΙΠὶ ἰοοὰβ Ὦϊσ νἱτοΐας εξ νἱἀφιάγ, 
4υοὰ εἰ ἱρίᾳ νᾶγίεϊαϑ ΓΟ ρίαγορ ἈΥΡ αἷς 
εἰ κακοφωνία νυ ϊραῖοε ᾿εξλϊοη 5 ἀοςεῖ. 
ΘΟ ΡΊΟΟΥ ΓαΠΠῸ ΟἹ τὰ οὐ γάρ ἐστιν ἄλ- 
λη" ((οἰ]Ποϑῖ σοιεῖσαδωι τὴν εἰσβολὴν) καὶ 
τὰ κέρατα ἄς. 

σον ὄρους σῆς δδὸοῦ)] Παπο ογαϊηθτη 

ψειθογυτη εχ Περὶϊθ Β. Ο. ργθευηῖα 
Τατοῆετο ἔεοις Ζεαπε, οατὴ ῥτίως εἰ- 
[εἰ τῆς δδοῦ τοῦ ὄρους. 

βούλοισϑ)ε} [τὰ Βτοη. ίαϊξο βούλε- 
σϑε. Ἑκὰά, νεῖϊ, βούλεσθαι. 

8. καὶ πεδία ὄντα) Εχ Εἴοη. ᾿ΐθτο 
καὶ ᾿Ἰη!εγὰϊ. Τάδπ. Πἰθεγ νεῦρα ἣν αὖ- 
χοὶ--οἰ σ΄ πείας οταϊῇτ, 

καλοῦντι) Νοῖεῖ ἀδ Οοῖγε, Ῥαρπῖία- 
ξοηΐξο τεβε, Ηε]]εηΐς. ἵν. 1, 3. ἦλϑε 
Κότυς καὶ ξυμμαχίαν ἐποιήσατο" (ουτα 
Αφβεῇ]δο0) καὶ γὰρ καλούμενος ὑπὸ βα- 
σιλέως οὐκ ἀναβεβήκε. Ηδς Ρεττ- 

πεηΐ δὰ ΟἸγπιρίδαϊβ ο6. ἀηπιηὶ 3, 
Ὠε εοἄεῃι εἴ πη Αρεῆϊδο 11]. 4. Κό- 
σὺυς δὲ ὁ σῶν Παφλαγόνων ὥρχων (ἸΠ 
ΗΕ ΙΘμἸοθ νοσδίαγ βασιλεὺς) βασιλεῖ 

(μὴν οὐχ ὑπήκουσε δεξιὰν πέμσοντι. (ο- 

ἴγ8 ἰάεπι ἀεϊπάς Ατιοραγζαηΐς ᾿πΠ1ρε- 
τίο {Ὁ δ] εξῖαπιὶ ἀτῦετη ϑεῆαπ) ορρὰ- 
Βηδνι, τεῆῖε ποῆτο Λρθῆϊαὶ 1]. 26. 
ΑτιοθδγΖαηεβ ἀυτεΠὶ 15 ἃ τερα ἀείεσε: 
ταῖ Ῥεγίασατη. ὗὐὐυυ θα ᾿πρΕ 1 ΠΊ9 
αυοά ἴτεγ (ἀτεβοογασα δἰίσις, ρογιηδῖ 
ἃ ΟἸγπλρίδαϊβ 94. ΔηΠΠῚ 4. Οοιγὶ 
Γἀσοεῆῖε Θῦς, εἴαθα ΑτοθάγΖαηθε: 
Ἐς ΤὮγο αἰκχὶ δά Χϑῃηορῃοπιῖβ Αβεῆς 
Ἰδ ΠΊ. 

9. Ἢν δὲ] Εἴοη. εἰ Βαδεῖ, ἀεϊπάξ 
οὐχ Ρατῖϊ, εἰ πηᾶγρῖπε δίθρῃ, χρατῆ- 
σώ, ϑεάυξηβ ἱππέας ρῖο γψυΐϊραῖο 
ἱσσεῖς ἀξαϊς Ζοθης. 

τούτων καὶ πεζῶν μυριάδας Τὰ τηλτ- 
80 516Ρῇ. Ῥαγιῖ, Ετοη. σατὰ ᾿ἰΌτο Βγος 
ἀθθὶ. Ψυϊρο ογαῖ ἱπερίθ τούτους καὶ 
πεζοὺς, μυριάδας. 

ἐπὶ ποταμοὺς} ἘτοΙ. σοὺς ᾿πτετίετγ! τ, 
αποά ἐεγγὶ ροίεῖ. Νοῖοβ εηϊπὶ πὶ 
εἰ {υἷ5 ασνίος ἰοααὰτ Ἡδσοαϊοῆγ5 
ΤῊ 08. 

Θερμώδοντα) ΟΓ, αμπονε Θεορῖ, 
θυ ψ“ῃς 

δ᾽ Ἶριν] Ματροὸ ϑίβρῃ, σὰπη Ῥατὶἤ, 
δὲ Τίγριν, Ἠοάϊε Καμαἑπαζς δὐυάϊῇ, 
ΟΥ αρρετὶ ΟςΟΡΥ. Υἱ, Ρ. 1. Ῥ. 4.4.5: 

ἐὴ 
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᾿ « ὔ τ 7 5 κὴ “Ὁ , 7 } 

ϑρον ὡσαύτως" τρίτον δ᾽ ἽΑλυν, οὐ (βειον δυοῖν σταδίοιν,᾽ 
δ ᾽ ΩΝ ,ὔ 3) “ -“χ Χ 

ὃν οὐκ ἂν δύνωισϑε ἄνευ ὩλΛοίων διαβηναι τλόϊω δὲ τίς 
] ς ἢ « “ ε ἐὰν 3 ἔστω! ὁ παρέχων ; ὡς δ᾽ αὕτως καὶ ὁ Παρϑένιος ἄβα- 

5α᾽ΝΜ 5] ὃν 2 Ν «“ “ 

τος᾽ ἐφ᾽ ὃν ἔλϑοιτε ὧν, εἰ τὸν ἽΑλυν τοῦτον διωβαίητε. 
Ν Ν Ξ ᾽ Ν ΓΝ ΔΝ ,Ὁ» ΝΕ 

10 Ἔγω μὲν ουν ου χωλεπήν υμιν εἰνῶΐ νομίζω τῆν πορείαν, 
9 δῇ 7 ». δ δ ᾿ χλΝἢ " » 
ἀλλὼ παντάπασιν ὠδύνωτον. Αν δὲ λεητε, ἐστιν ἐν- 

.᾿ Ν 3 ἐᾷ “» ᾽ ᾽ὔ Χ Ε 

Θένδε μὲν εἰς Σινώπήν παρωπλευσῶ!, εκ Σινώπης δὲ εἰς 
ε ἐξ 3 ς Υ Νν 57 ἴω ΒΩ ἧς, 

Ηρωκλείων" εξ Ηρακλείος δὲ οὔτε πεζῆ, οὔτε κωτῶ 
7 ΕῚ ὡς 7 ΕῚ -“΄ ΓῚ 

ϑώλατταν ἀπορία" πολλὼ γάρ ἐστι λοῖα ἐν Ἥρω- 

κλείω. 
Ἀ -Ὁ 3} ς Ἁ ε ͵ 7 

: Ἐπεὲ δὲ ταῦτω ἔλεξεν, οἱ μὲν ὑπώπτευον, φιλίας 
“ ω ͵7 ΄ Ν τ . ἦν ς 

ἐνεκώ τῆς Κορύλω λέγειν, (κωὶ γὼρ ἥν πιρόξενος αὐτῷ) οἱ 
᾿ Ψᾳ » ὰ δρῦς Ν ΕἾ ς 

δὲ καὶ ὡς δῶρα ληψόμενον διὼ τὴν συμβουλὴν ταύτην" οἱ 
9 ε ΄' ' ει ΝΣ ψ. ς ἰ Ἶ “᾿ 

δ᾽ ὑπώπτευον, καὶ τούτου ἐνεκὼ λέγειν, ὡς μὴ πεζῇ 
“ἘΧῈ' Ἄ δ ς Ν» 

κοωκόν τι ἐργώζοιντο. Οἱ δ 
νι 7] εὖ ἢ 

κατὼ ϑάλατταν τήν πορείαν 

Ξενοῴων εἰπεν᾽ ᾿Ω Σινωπεῖς, 
ς Ἁ "ὕἤ « Ζ ὰ ς “Ὁ ͵7 

οἱ μὲν ἄνδρες ἥρήντῶι πορείων, ἥν ὑμέϊς συμβουλεύετε" 
- ΓΑΝΟ 5» Ἂν 4 “ 3) ε Ν 3 

οὕτω δ᾽ ἔχει" εἰ μὲν μέλλει πλέω ἔσεσϑεωι ἱκανὰ ἀρι- 
»“ ε -“ Ἄν 3 7 «ς » Ν ΄ 

ϑιμῷ, ὡς ἕνω μὴ καταλείπεσθαι ἐνθάδε, ἡμεῖς δὴ πλέ- 

-- δ} ᾿ ΄ ,᾿ 

ἐόντες τὴν Σινωπέων χωρῶν 
τς ἢ 2 Ζ 

οὖν Ἑλλήνες ἐψηφίσαντο, 
-“ - “ 

12 σοιέσθωαι.. Μετὰ ταῦτα 

ὡσαύτως) Εχ ἙάΔά. νεῖτ, πεῖ, οὕ. εἰς Κορύλων, ηαοᾶ τεσορὶτ ΨεΙἤα5. 
σως ἀάά!άϊε Ζεαπα, εἰ σοπηρᾶτας Ογ- 
ΤΟΡ. 1.159 4. υδἱΪ ΠῚὈτῚ Τρ ΠῚ {στιρτὶ 
οὕτως ἀἀάϊτατα Ππαθεπῖ, Γεὰ διερῃδηὰςβ 
πῆι. 

“Αλυν] Αἰάϊπμα εἰ Οπε]ῇ. οὐτὴ Ἰεηὶ 
Ἴλλυν (οὐἱθαηῖ. Ποάϊιε Κὐι- ᾿σηιαᾷ. 
Οἵ. Μαπκηοτί σδοξτ. νὶ. Ρ. ἴἴ, Ρ. 452. 
{ε644ᾳ. 

χκεῖον}] Ἑϊοῃ. μείω Ὠᾶδεῖ ; αυοά ἃ 
ροττθέζογα εξ ρυταῦαῖ Ζειαπδ, σοτη- 
Ῥᾶγαῃβ ὥνυτορ. ἴϊ. 1, 5. 

οὐκ ἄν δύναισϑε] Ψυϊσαῦδαίατ δύνη- 
σϑε. ϑ8εά νιἀς δῃηποίδία δά ἰϊ, 5, 19. 

Ταρϑϑένιο5] Οτϑοοῖὶς Ποαίθγη 8 Βαγ- 
215) Τατοῖθ Ζϑοίαῤ. ΟΕ, Μαππετι σεοβτ. 
Ὑ: Β, 1 - Ὁ. 25. 

το. ὑμῖν] Εἴσπ. ΠΠἸσΕΥ οταϊτ ; ἄς- 
ἧπάς Ὠαῦθεὶ πολλὰ γὰρ καὶ ἐστι. 

χι, τῆς Κορύλα)] Ματρο ϑιερῇ, τῆς 

Αηῖε λέγειν Ἰηΐετι Εἴοη, σαῦσα, Ροξ- 
δ πεζοὶ ὄντες Ῥατὶ. ἢαΒεῖ, 

σὴν πορείαν) Εἴοπ, ταύτην τυορείαν 
δεῖ. , 

12. ἥρηντα] Ἐάαά4. ρῥ]ετθαὰς δηίς 
Ζευπίαπαπι εἰ Οπαε]ῇ. εἰ ἥρηνται, [ςἀ 
(αδῇαϊϊο, ΡατΗ, Ετοπ. εἰ οτηϊαπηξ. 
Μυτειβ εἰ ἴῃ οἵδε νεὶ οὗτοι τηυτατὶ νο- 
ταῖς. 

οὕτω δ᾽ ἔχει} διά λας ςοράτϊοης ἰῃ- 
τεγρτγεϊάῖγ Ζεαηδ. 

μέλλει πλοῖα ἔσεσθαι) Εἴοῃ, σλοῖα 
ἔσεται. ϑεααεηβ ἱκανὰ ἀριϑι μῷ, ὡς ἕνα 

μὴ ἀεάϊ ὑτὸ νυ]ξαῖο ἱκανὰ, ὡς ἀριϑιμῷ. 
ἕνω. Ψιάεο πὰπο πιδουπὶ {δητίγ 
ννεϊκία τι, Ριθίεγεα ὡς μηδ᾽ ἕνα τηᾶ- 
111. ἰ 

ἡμεῖς δὴ σλέοιμκεν ἄν] απο (αῆα- 
Ἰϊοπὶς [οτἰρτατγαιᾳ ἀξάϊς Ζεαηο ; Εαά, 
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δέξαι. ὍΣ ᾽ ΄ ε ε 

διμὲεν ὥν" εἰ δὲ μέλλοιμεν οἱ μὲν καταλείψεσϑαι, οἱ δὲ 
᾿ ᾽ ἐν » ᾽ ν: "“" 

πλεύσεσθαι, οὐκ ἂν ἐμβαίημεν εἰς τὰ πλοῖα. Γι νώ- 18 
δ “ “ἢ ; ᾿ ἊΝ “" ἃ 7 ΚΝ ΩΝ 

σκομεν γαῤ, Τ᾽, οπσοὺ μὲν ὧν κρατωμεν, υγῶιμε ον 
᾿ ΄ ᾿ς ᾽ ͵ "} 5 τι Ὡ“ 

Και σώξεσϑαι, και τῷ ἐπιτήδεια εχειν" εἰ δὲ σου τ’ 

τους τῶν πολεμίων ληφϑησόμεϑα, εὔδηλον δὴ, ὅτι ἐν ἀν-- 

δρωπόδων χώρα ἐσόμεθα. Ε] Ψ᾽ “ « ΄ 

Ακούσωντες τωυτῶ, οἱ πρεσ- 14 
ν» ᾽ »» τ ς ΄ 

βεις, πέμπειν ἐκέλευον πρέσβεις. Καὶ πέμπουσι Καλ- 
λίμαχον ᾿Αρκάδα καὶ ᾿Αρίστωνω ᾿Αϑηναῖον καὶ Σωμο- 
λῶν ᾿Αχωιόν' καὶ οἱ μὲν ῴχιντο 

β Ἶ Ὶ 
᾽ λ ,ὕ τὰ 7 Ὁ ε» ᾿ ᾿ς 
Εν δὲ τούτῳ τῷ 'χρόνῳ ᾿Ξενοῴωντι, ὁρωντι μὲν πολλοὺς 19 

4 ΄ "κι γ Ὲ ’ ΩΣ 
ὁπλίιτῶς των Ἐλλήνων, όρωντι 

ε; Ν 7 ἢ ͵΄ 

πολλοὺς δὲ καὶ τοζότως καὶ σφενδονήτας, 
λ 4 ες ΧΝ ἧς «ς λων 

δὲ, καὶ μάλω ἤδη διὰ τὴν τριβὴν ἱκωνοὺς 
ει 3] ΕΣ δ ΑΝ ἐὺ δ ᾿ 

Πόντῳ (ἔνθα οὐκ ὧν ἀπ᾽ ὀλίγων χρημάτων 

δὲ πολλοὺς 
ςἾ 

πελταστωξ, 
ς “Ἂ 

καὶ ἱππέως 
4 Ξ Ὁ 
ὀντῶς,, ἐν τῷ 

7 , 

τοσαύτη δύ-. 
Ὺ Ν Ἂς ΨΥ ΡΑ “Ἢ ᾿ς πὸ 

γώμις πωρεσκευάσϑη) κῶλον ὠύτω ἐδόκει εἶνωι καὶ χῶ- 

σεῖς. Οὐεῖδ ἡμεῖς δὲ Ππαθεπὶ. ϑ816- 
ΡὈδηὶ ἡμεῖς ἄν πλέοιμεν τενοσανὶ! ὟΥ εἰ- 

ἐ. 

εἰ δὲ μέλλοιμεν] Μάαγρο ΨΠ]ΟΙ, εἰ 

μέλλοιμεν δὲ ἀὰί. 
13. ἥττους ᾿απτῖπα οσαπὶ ΟΕ], ὅ:- 

σὸν Ὠαῦει. (Οὐεἰεγαῖῃ τηοηεὶ δε κε 
ἔδει! νεὶ δὸ ἰμὶτὶο νὰ] ἴῃ πα Πυ]ὰς 
{εξλϊοπὶς ἀεπάεταγι ροῦξ Τεητεητ δηλ 
πεορῆδεϊδτη, Οἴὕγάσοος δορ,η]ὶΣ ῥόγτο 
οἰγιόμς γαοιίε ογεμέδηες ρερήόμς, ῥ6Υ 
φμας {ϊεν ζαοιεμαμηι ι, ψεῤενγῖούες 70- 
γος: ἀέναξῖος ψογο ζούίαε ζογε ἱσιρά- 
γος : 8 εξ ροῆτᾶ ἴῃ [ἐξὶ. 32. δεά 
101] Χεπορῇοη ταὶ τε5. ἱρίοβ. ἃ] α 
ταῦ; Πίος νεῖοὸ ἴᾶπὶ δρειία οταῖοης 
ποη δγαΐ ὁρὰβ, ΟΌΪ [εγηηο ἢξϊ δά ἰορα- 
ἴο5 δἰ ποβεηίεβ. ἱπεῖξ ἰάτήξῃ δᾶ Ἰρίἃ 
[δπιθητία, αυδπὶ ἀςπάσγαθαϊ νὶγ ἀο- 
δας, ἴῃ οταιΐοπε Χεπορποῦτ5, [τά 
ψετθῖ5 ᾿εῶεῖβ εἴ ἀιηθὶραῖβ τεξῖα, Ὑιὰς 
ΤΑΙ ἢῶς: ὅπου ἄν κρατῶμεν---εἰ δέ 
που ἥτπους τῶν πολεμίων ληφϑησόμεϑα, 

αυδ δά πυτηετὰπι αἰ ἔταξὶϊ ἐχεγοῖταβ 
ὨπΙσα χεΐογεπαάδ ν᾽ ἀθηῖαγ εἴ. 

15. πολλοὺς δὲ] Οπιϊτῖαηῖ ἢθ0 Ῥᾶ- 
τ. εἰ Ετοη. ἰάεο {εξοϊαῆε Ζεαηε. 
Ἑδίεον αεῖε ροῆε πεὸ ἴδοι! ἀςῆάε- 
τατὶ : {εὰ πατϊυγαίοτι ογαϊοηἶβ Χομο- 
Ῥμοπίοθςα πρὶ ϊοϊαϊεπὶ ἀεςεηῖ, εἰ 

Τπαϊῖα ΠπΊ Πα ἐχετῆρία ἰῇ ἷς ΠΡτὶς 
Παθεητατγ. 

οὐκ ἄν---παρεσκευάσπη} [2 σίο {ἀπ 
μι ἔχεγοὶἡμς 7101 ῥοίμι 1 σονηραγαγίς 
[τὰ πθὸς ἰπιεγρτγεϊατὰσ ὑν εῖῆζε, σαπὶ 
τεϊϊααὶ Γητογργεῖεβ. ῥτὸ ἕαίατο ροΐθη- 
Ἐ14 11 δοτίατη αράεγιηῖ, νοὶ αἱ ξδγς 
ΟΒΕΓ5. νΟΙΙΘΏΒ : οἱ Ζ᾿ογ1 Ἴ6 ῥομγοῖζ 
γαβονιδίογ, Θαοά τοὶ αυϊάετι αρτϊαῷ 
ἴοτο σεηΐεε ὑν εῖκε : [εἀ [τὰ Γογὶρῖαπχ 
οροτγία ε σπαρασκενωσϑείη, 8ε4 [ἢ 
γν]βαῖα ᾿εξτοηε εἴ δὰ ᾿πἰἐγργεΐδιίοπα, 
αυᾶπι ἰρίε ροίαἴς ΨΥ εἰῆκε, ὨΙ ΠΗ οαυϊ- 
ἄοπὶ ν]άθος φαο ἃ {επτεητίαᾳ οτὶρῖο- 
τἰὶβ πὶ αἰϊθή τη. Χοποροπίὶ δἐηϊηγς 
νἱάδητὶ ἴδηΐατῃα δάρας (στθοογαπι 
τ απὰ παγαδα τ {ἀρογπιῖθπ) ες 
Γαΐσερῖα ἔγυ τα ὀχρεάϊοηςδ, να τὸ 9 
εἰ ἀΐρπα εἰοτία Οτέθοὶ ποιϊηῖς εἶ 

᾿δοηοιὸ νιγίατὶ9 ὈδΙΠ οΘ ἴῃ Ὀ6Ι]Ὸ φοη- 

τὰ τεβθαι Ῥετίατω μη ἀδοϊαγαίθθο, δηϊὸ 
τη ἴα πὰ πατηθτο, συδηῖαβ ἴῃ Ροπίο 
ὩΟῺ ἔδοι]α ἤπα πᾶν ἰδ (ἀπλςθ 5 σοτα- 
Ρᾶταῦ! ροϊαπῖει, Δα αὦ αἀἰτίοπεπα 
Οτβοοταπ ρῥγοΐεγεπόδῃι οἵ ΠΏ ΡΕΓ α ΠΔ 
ΔΙ Ρ᾽]ΔΠ ἀαΠη. 

ἐδόκει εἶνο.] Ἐαά, νεῖζ, Οπεὶξ. Εἴοπν 
ἔδοξεν. [εὰ γεῖῦα εἶνα, καὶ ομχίεῖῖς ᾿- 
ἴοη. 

2 
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7, Ὁ ώςς ) 4 ἤὰν} 
᾿ς βῶν καὶ δύναμιν τῆ Ἑλλάδι προσκτήσασϑαι; σολιν 

[ 7 ΄ δ. δ »,»ν Ἵ 
16 κατοικίσωντως. Καὶ γενέσθαι ἂν εδόκει φὡύτῳ μεγώωλή, 

Ἷ Ρ» ͵͵ 4... ἣν “Ὁ Ἢ ᾿» 

κατωλογιζομένω τό τε αὐτῶν πληϑος, καὶ τοὺς περιοι-- 
΄Ψ. Ἂς Ζ Ἀν». ἿΝ τοῖς Δ ᾽ Α 7 

κοῦντως τὸν Πόντον. Καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο, πρὶν τινι 
Ε »»μ »"» ἴω ἂ; Ὶ τῶν ΨΚ. Ν 4 

εἰπεῖν τῶν στρωτιωτῶν, Σι,λῶνον παωρωκώλεσως, τὸν Κυ- 
7) ͵, Ν 3 ͵ Ἃ 

1σροὸυ μῶντιν γενόμενον, τὸν Αμιβρωκιωτην. Ὁ δὲ Σιλω- 
᾿ς Ν Ἂς , “» νΖ ε 

γὸς, δεδιὼς, μὴ γένοιτο ταῦτω, καὶ κωτωμείνειέ ποὺ ἡ 
ΟἹ » ΄ » Νὰ ἷὰ 7 7 .“᾿ “ 

στρωτιῶ, εκῴερει εἰς τὸ στρώτευμω λόγον, οτι Ξιενοῷων 
᾽ »“, ." Ν Η 

βούλεται κατωμέϊνωι τὴν στρατιὰν, καὶ πόλιν οἰκίσαι, 
Ν ἐ ΝΜ 59. ; Ν ΄ ΄ ΒΑ. 

18 κωϊ εὠὐυτῶ ὀνομνῶ καὶ δύνωμιν περιποιήσασίται. Αὐτὸς 
Ν Ἂς 3 7ὕ .“ ͵7 ᾽ ΩΝ ς ͵ 

δὲ ὁ Σιλανὸς ἐβούλετο ὅτι τώχιστω εἰς τὴν Ἑλλάδα 
3 “ .ἅἃ. » Ν ͵ νι 7 

ἀφικέσθαι" οὃς γὰρ παρὼ Κύρου ἔλαβε τρισχιλίους 
: ε Ἀν ΝΥ ξ ΄ 3 ͵΄ὕ 7 Ἂ 

δωρεικοὺς, ὅτε τὸς δέκω ἡμέρως ἡλήϑευσε “ϑυόμενος Κύρω, 
1 ͵ » ᾿Ν ς μ ᾿ δ. - ἃΖ - -“ ᾿ 

9 διεσεσώκει. Τῶν δὲ στρωτιωτῶν, ἐπεὶ ἡκουσῶν, τοῖς μὲν 
2. 4 ὥρει -“ : -“ Ν "- 

ἐδόκει βέλτιστον εἶνω! κατωμέϊνωι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὔ. 
δ΄. ἰᾷ ΄-- 7 ς , ᾿Ἶ 

Τιμασίων δὲ ὁ Δαρδανεὺς, καὶ Θωρωξ ὁ Βοιώτιος, πρὸς 
ϑ 7 Ὡς ψ' -“" ε ως 

ἐμπόρους τιγῶς πωρόντας Τῶν Ηρωκλεῶώτων καὶ Σινω- 
ὁδ ΄ «“ ᾽ Ἐὰν “ - ς “ ᾿- 

πέων λεγουσιν, ὁτι, εἰ μή ἐχπορίουσι τή στρῶτιο, μισϑὸν, 
ε΄ 9} ωὼ Ά. ͵΄ 2 Ὁ, « ͵7͵ ςοω 

ὠστε ἐχεῖν τῷ ἐπιτήδεια ἐκπλέοντας, ὅτι κινδυνεύσει Μμει- 
᾿ Ἁ Σ ἂμ ν', 7 Ἁ 

νῶι τοσαύτη δύνωμις ἐν τῷ Πόντῳ" βουλεύεται γὰρ Ἐε- 
ἊΣ « »"" “ τ Ν ΕΠ) Ν »" 

νοφῶν, καὶ ἡμᾶς πωρακαλεῖ, ἐπειδὼν ἔλθη τὰ πλόϊω, 
μὖν -5. ὦ “Ὁ 5 7 “ ἌΝ ἢ δ᾽ -“ ΗΠ Ἢ αν 

ΟΤτΟτ εἰπε ειν ἐξαίφνης τή στρωτίιο, Αν ρες, γυν μὲν ὁρῶμεν 
ΓΑ πα "5, ΝΣ ἈΡΟ Ύ Θ᾽. ΠΡ "} ἌΓΟΝ Ζ 
μος πόρους ὀντῶς, Κῶ ἐν τῷ ὠπόπλῳ ἔχειν τῷ ἐπιτή- 

τό. ᾿Αμβρακιώτην) Οαε]ξ, ᾿Αβρακιώ- 
γῃνς 

17. γένοιπο} Ἐϊοη, γένηται. ἃϊ ἰΐᾶ 
ἀεῦεθαι εἰἴαπα Τεαὰ] καταμείνῃ. 

ἐκφέρει] Ἑτοη. εἰσφέρει Ὠαθεῖ ; ἀείη- 
ςερβ5 Ουε]ῇ. βουλεύεται, ποη ἱπερίεα. 
ϑεά ρε]ὰ5 Ιάςτα ουπὶ Εἀά, νεῖ. οἰκῆ- 
σαν ὨΔΌΕῖ. 

18. διεσεσώκει)] Ἑτοη, διέσωσε, 1)6 
ἀατίοἰβ- 1115 οἵ. 1.7, 18. 

19. τῶν δὲ στρατιωτῶν] Εΐοῃ, ἐκ τῶν 
δὲ σαρ.---ιαοῖς δὲ σ'λείοισι. 

ἃ Δαρδανεὺς} Ετοῃ.. Ὦδεο ΟΠΊ 1, Το 
άξτα τῆοχ ἐμπόρους μὲν τινας ΠΔΌςτ, 

ἐκποριοῦσι) Ματρο διερῇ. σὰπὶ ΠΡτο 
Ῥατ, οὐ το. ἐξευσοριοῦσι ἀδς, ϑεὰ 
νἱάε δηποιβηάᾶ δά ν. 8, 25. 

ὅσι κινδυνεύσε!) Ῥοβὰ Ἰοηρίοτετη ρᾶ- 
τε πεῆπ ἴϊεγαῖ ὅσι ἔστ ρου, πε ᾿ἰθέϊοσ 
ἃ [επί ἀῦεγγεῖ, Ηδφοο τεξξα σοπίτγα 
Πμεοποϊανίατῃ πηοπεῖ Ζεαπηδ ; 1116 ἐπὶ τὰ 
Ρτίοτγα ἴοοο ὅσι ἀδ]οσὶ νο]αϊε. 

20. ἡμᾶς ἀπόρους ὄντας) ῬΙΙΠΊΠ 
νυϊραϊατη ὑμᾶς πχαῖαν! {επιε πε ρο- 
Πυϊαηῖε, αυθρ τλαΐϊτο δι εβϊοδοῖοσ δὰ 
τηονεηάμπη Π}}]Ἰατὴ ἀηϊ τη πΊ, ἢ οτᾶ- 
ἴογ ἱρίε οἱ ἄἀυχ ἱπορίδτη [πὰ ᾶπ τε] - 
ᾳαοτὰπὶ ἃηροϊι δηυϊραταῖ, Ὠεἰμ- 

δι- ΑΝ. « 
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Ρν 3 , 9 Ὁ ) Ν » ᾽ 
δειω, καὶ οἴκαδε ἀπελθόντας ὀνησωΐ τι τοὺς οἰκοι. ἘΠ 

Ἅ 7 »"“ ᾽ Ψν» 

δὲ βούλεσϑε τῆς κύκλῳ χώρας περὶ τὸν Πόντον οἰκουμέ- 
ϑ ἥ .“ δ -“- Ν νης ἐκλεζξώμενοι, ὅπη ὧν βούλησϑε, κατασχεῖν, καὶ τὸν 

Ν ων ᾽ ὧν 3, ΕἸ Πα ψ 

μὲν ϑέλοντω, ἀπιέναι οἴκωδε, τὸν δὲ ἐϑέλοντα, μένειν 
" "»“᾿ »" ἥν ςφ᾿ »ὺ 7 “ . δ ᾿Ξ 

ὠύτου, πλοίῳ δὲ ὑμῖν πάρεστιν, ὥστε, ὑπή ὧν βούλησϑε, 
3 Ζ Ὁ Ε] ΄“ 

ἐξαίφνης ὧν επίπεσοιτε. 
7 “Ὁ δ ἃ 5 ͵ - ᾿Ακούσαντες ταῦτα οἱ ἔμποροι ἀπήγγελλον ταῖς πό- 21 

λεσι" συνέπεμψνε δ᾽ αὐτῶς Τιμασίων ὃ Δωρδωνεὺς Ἔρύ- “ “ θ β 
᾿; Ἂς ΄ ͵ ᾽ν; ͵] 

μαχόν τε τὸν Δαρδανέω, καὶ Θωώρώκῶ τὸν Βοιώτιον, τὼ 

ἐς Ἑάδά. νεῖτ, συεϊ!. Ετοη, εὐσόρους 
ἄαηῖ, Μαϊε, ἀσόρους ὄντας εἴξ ὕτὸ 
ἀποροῦντας, [εηπδηΐς ἱπβηϊῖνο, υἱἵ 
ἀπορέω χρῆσϑαι ἴῃ (Εοοπογηϊοο, Θυᾶ- 
ΓΕ ὡς, αυοά δηΐε οἴκαδε Ἰηἴετ Τ]ΔΓΡῸ 
ϑίερῃ. οὐπὶ Ῥατ, τπετϊζο γεραάϊανξ. 
Ζειηα. : 

καὶ τὸν μὲν ϑέλοντα) Εχ Ῥατί, ἐϑέ- 
λοντα τεσερῖὶ Ζθαπα ρῥυορίεγ ΓΘ 68 
ἐϑέλοντα. ϑεά νὶχ τὶ ρεγαδάθθις 
Αἰϊααἷ5, βύθοοα νεγῦα δὲ ἐδέλοντα ἴἰᾶἃ 
Ῥιοπαηοϊαιίοης δ αἰ πέϊα, ἀξ 
δεπγϊπαίατῃ ε δυάϊτὶ ροῆξι, (ειεγατα 
Βυσαυίᾳας {επίεητία Ὅεπα ρτοοασῆηι. 
Μίαπο νοῖὸ εηΐθηῖτία δὲ οὐπὶ ογαιῖοπα 
Ὀδίοατα, ἱπίτσαῖα εἰ αἰ ΒΗ 0115 : ἴῃ αὰ8 
Τπίογρτεῖεβ οεΐετὶ ἀροάοππ αυφῆνε- 
ταηΐ ἰὴ νεΥθ]5 πλοία δ᾽ ὑμῖν πάρεστιν, 
ἊΌῚ Ζεῦπηθ εχ οοπ]δέξατα ϑίερἤδης 
σλοῖά γ᾽ ὑμῖν ροία![, φαατα τοδῖα Πποη 
τεσερὶς εἴκε ; τε]! αὰ ΠΏ ΟΥΔΙΙΟΙ 15 
αἰ ου!αίετη {]|δηῖο (ταηπεγαηῖ, 
ὕσηάε επὶπν ρεπάεξηις νεγθὰ καὶ τὸν μὲν 
ϑέλοντα---- μένειν αὐποῦ ὃ (ετία ποπ ἃ 
Ῥιφοεάθδηϊε εἰ δὲ βούλεσθε ! 80ο]5 
Ὑνεῖκε ντάϊτ νἱτα πὶ Ἰοοὶ, οσαἱ πιεάετὶ 
γοϊαῖο ἴα, τε Γοτ θεγεὶ κατασχεῖν, ἐξέ- 
στᾶι σὸν μὲν ϑέλοντα ἄο. ΤαὰπΠὶ πον 
επίεπίϊα ἰπς ἃ νειδῖ5 τσλοῖα δ᾽ ὑμῖν 
πάρεστι. ΑΌΙ 46 [ιδοποΐανι Γδηίεπτῖα 
τολοῖὰ δὴ ροίαεταπὶ ΝΥ ΕἸ Π5 εἰ Ηαι- 
οΠϊπίοη. Μεάϊοϊπαγη τη! ογετα 6 4]- 
ἄετη ποπάμπιὶ τερετὶ. ϑεᾳ ρτρίδγεα 
ὙΠ ΠΤ ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ5. [τὰς ραΐεγα ΓαἿρὶ- 
σοῦ, Θυϊά εηϊπὶΚ Ροή 4 ᾿ηἸτ τῇ 
εἰ δὲ βούλεσθαι τῆς κύκλῳ χώρας ἐκλε- 
ξάμενοι κατασχεῖν, (τ ἱπερῖδ ᾿ηῖγα- 
ἀἰῖαγ ὅπη ἄν βούλησθε Θυφ τὶ 
Γούγ]ἃ τερεῖῖτα νἱἀθῖυγ εχ ΠΊΘΠΊΌΤΟ 
{ἐααθητὶ, Ὁ] εἰ ὅπη βούλεσθαι, [εὰ 
Ἑΐοῃ, ὅση ἂν βούλοισθε Ὠαθεῖ; φυσά 

ἄεθει στασίδι ἰῃ ὅπη ἄν βούλησθε. 5] 
τοι πεηίαγ νοτῦα ποὺ ἴοοο ὅπη ἄν βού- 
λησϑε, ἴχπὶ ψέτο {εαᾳαξῃς κατασχεῖν 
Ἰητεγργοίατὶ οροτίοῖ ἀῤῥείϊεγε : αυδη- 
4υδηὶ νυϊρο οσσμῤαγέ Ἰητογργείδπίαγ ς 
αυοά τὰπὶ ἀεπηαπὶ ἰοοὰπὶ Παρεῖ, ἢ 
ξοτγϊα ὅπη ἄν βούλησθε Ὠϊπο 10118- 
ἴαγ, ϑεά ἕαδϊεοσ, τὰ Πηροϊάγει 4] - 
ἄεπη ῥτίοτῖβ τπεη τὶ αἰ ΒΒ σα] αΐεπι [6 - 
γατὶ : [εἀ Γεηιδητατα πι σοη Ἐπ εητ]ἃ, 
εἰαπιῇ ΝΥ εἰΠκία πα Ἐπ] ἀδι! οπο τα 
Ρτοθανετῖβ, ἰἀγάθη ἰΔθοτΔΪ. Οὐτ 
Ῥτοροίϊτα εηἰπὶ [αγθ Ῥοηίοδα ορίϊομα 
1Π1] παθεῖ οοπαπηαηα σοησεῆα ἤγηυ] 
Ἰροτίας ἀοσηαση αὈεαηάϊ. Ασσεάϊτ, 
αυοά οταῖϊο ἀεῆηϊς ἴῃ σοηἤ]ϊο ἴειγθο 
Ῥοηίϊοθ οοσαραηάβθ : ὥστε, ὅπῃ ἄν 
βούλησϑε, ἐξαίφνης ἄν ἐπιπέσοισε. Θυᾶ- 
ΤῈ Ῥίυτα οτγαίίοηι νἱτα πε ῆξ νἱάεη- 
ἴαγ. (Οετπιδηΐσαβ ᾿ἸηἴεΥργὸ5 ἢ αλανέ 
αἰ οὐ] ταΐοτη ποη αηπηοίαν!ξ, [εἀ νετ- 
τεηάο χυδῇ ρτογηοητογίατη ἢδχὶς [18 : 
πὐϑηη Ἰἤγ ἀαἦεν πὶ ἀεηι ὕὐπηκνοῖς (ες 
ονιέμς εἴη [πα ολα, ἀϊε 1ἦγ παοῖ 
Βεϊϊεδορι ποᾶ] οη ἀῦηη, οἸρρεγηθηι τρια 
ἄαηη 7646 {γεν βεἰρη πυοὶδ, παεῖ 
Ηκμε πὸ νεῖ δι οὐδεν α πῖς δίοδελ,, (Ὁ 
λαδὲ 10» 7εἰπὶ δοῦλε ἄς. Ἦξθο τ8- 
ΠΊΘη γεγο ται ἘΔ ΤΙ αἰϊᾶτη ἴὰρ- 
σοι, 4 τεπτα απ} νεγ πῇ ἀπιέναι 
τηυζαγα ἴῃ ἀφιέναι, αἰἰγηηεγε, εἴ τοῖα ΠΣ 
Ἰοσὰπη ἰΐὰ οτἀϊπμαθαπι ; ἐκλεξάμενοι, 
σὸν μὲν ϑέλοντα ἀφιέναι οἴκαδε, σὸν δὲ 
ϑέλονσα μένειν αὐτοῦ, κασασχεῖν, πλοῖα 
δὴ ὑμῖν τγάρεστιν, ὥστε, ὅπη ἄν βούλη- 
σϑε,--τἐπιπέσοισε, νιάδδηξ δουζίογαβ ἢ 

21. ἀπήγγελλον] 11 οὐτῇ Βαά, 
νεῖ. αυεϊῇ. Ζευης. ἀπήγγελον ΟΌΠᾺ 
ϑίθρμαπο εἶκε, ϑεαᾳυθηϑ τὰ αὐτὰ 
οπλῖτς Ετοη, 

τ 
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ΒΝ “ῳ 5..»ν »“ Χ ΩΣ 

αὐτὼ ταῦτα ἐροῦντως. Σινωπεῖς δὲ καὶ ᾿Ηρωκλεῶται 
"“ Η ΄ Α ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι πρὸς Τιμασίωνω, καὶ κε- 
᾽7 »-“Ὃ ᾿ς ᾽ὔ « 3 7 

λεύουσι προστατεύσωι, λαβόντα χρήματω, ὅπως ἐκπλεύση 
᾿ Ε λ 3, “ » » Ψ “Ἤ 

22η στρατιά. ὋὉ δὲ, ἄσμενος ὠκούσως, ἐν συλλόγῳ τῶν 
"ον χῇ 7 5 "“ δ ϑ. δ 

στρωτιώτῶν ὄντων, λέγει τάδε: Οὐ δὲϊ προσέχειν μονῇ, ὦ 

ἄνδρες, οὐδὲ τῆς Ἑλλάδος οὐδὲν σαερὶ ταλείονος ποιεῖσθαι. 
3 ὔ ΄ 5 5 9 ο-“ ΄ 

Ακούω δὲ τινως θύεσθαι ἐπὶ τούτῳ, οὐδ᾽ ὑμῖν λέγοντας. 
22 μ᾿ “Ὁ δὲ ς ,ο ϑς 3 φῦ 5 Ν νΑ ᾿ 

᾿ πισχνουμῶι δὲ ὑμῖν, εῶν ἐκπλεήτε πὸ νουμήνιως, μιὲ- 
ν» ὦν Ν φὼ κ “" 2 σϑοζφορὼν τοωρέξειν ὑμῖν Κυζικηνὸν ἑκάστῳ τοῦ μηνός" 

»ὕ] ἃ 3 5} » ἌΡΑ 
καὶ ὄξω ὑμᾶς εἰς τὴν Τρωάδα, ἔνϑεν καὶ εἰμὶ φυγάς 

ὁ ὑπάρξει ὑμῖν ἦ ἐμὴ πόλι; ἐκόντες. γὠῥ μὲ δέξονται κωϊ ὑπώρζει ὑμῖν ἡ ἐμὴ τσόλις᾽ εκόντες Ὑῶρ με δεέζοντῶι. 
ε » » 3, ἝἜ Ὁ ΄ 

24 Ηγήσομωι δὲ αὐτὸς ἐγῶ; ἔνθεν τπολλὼ χρηματω λήψε- 
27 ΄ , »“»" ΕῚ ἊΨ 7 

σϑε. Εμπειρος δὲ εἰμι τής Αἰολίδος καὶ τῆς Φρυγίας 
Ν φου - 7 Ν ον τ Ε ῸὉ-" ᾿ " " [ 

καὶ τῆς Τρωάδος καὶ τῆς Φαρναβάζου ὠρχής τυάσήης᾽ τῆς 
τ ᾿ ἊΨ ἐν οὋ οὶ -Ὁ ᾿ὺ Κα ν . “ , 

μέν, διὼ τὸ ἐκένϑεν εἶνωι, τῆς δὲ, διὼ τὸ ἐστρατευσι οι εν 
5. ἝΝ Ἂς ᾿ 

αὐτὴ σὺν Κλεάρχῳ τε καὶ Δερκυλλίδιω. 
9 ᾽ “ἜΝ ΄ ς ΄ δ Ἷ 

25 ᾿Αναστὰς δὲ, εὐθὺς Θώραξ ὁ Βοιῶτιος, (ὁς Φεὶ περὶ 
7 ων 5 “] . »Ὸ 5 » “ἡ 

στρωτήγιως ἘΞενοζωντι ἐμάχετο) ἔφη, εἰ ἐξζέλϑοιεν εκ τοῦ 
»" 5 3 - 5.9} Ἃ ᾿Ν Ἀ 

Πόντου, ἔσεσθωι αὐτοῖς Χερρόνησον, χώρων καλὴν καὶ 
5 ε ο»“ὦ 75 » -Ὁ’ » Ν ΄Νς 

εὐθαίΐμονω" ὥστε τῷ βουλομένῳ, ἐνοι»εῖν, τῷ δὲ μὴ (βου- 

ἀκούσαντε: Ἐχ Ἐϊΐοη, δηΐεροζαϊ 
σαῦτα. 

22. τσοιεῖσσαι) Ἑϊοη. τσοιῆσαι. 864 
φοερὶ τυαντὸς ποιεῖσθαι εἰς Ἰὶ. 4.3. 

23. μωσϑοφορὰν) Ἐτοῃ, μισϑόν, 86- 
Πυδη5 ὑμῖν οπλῖτες ῬατΙ. 

ὑπάρξει ὑμῖν] Ῥατ, Ἐϊτοη. ὑμᾶς. 
χΩΔ]ε ! 

24. τῆς μὲν---ασῆς δὲ] Εἴοη, σὰ μὲν 
-- τὰ δὲ ---- συνεσσρωτεῦσδαι. (οπίτα 
Ἑάά. νεῖϊ. Ουεὶξ, στρατεύεσθαι, Ὠᾶ- 
Ῥεηΐ. 

Κλεάρχου] Ομπὶ εὔξε Παγπιοίξες 
ἘγζΖαπίι. Οἵ. δὰ 1]. ό, 3. εἰ [ογίῆξ 

. ετίατα ροϊαησδτῃ ἰη Αἤα εχία! σατὰ 
δχετζοῖτα οθετγαθαΐ. 

Δερκυλλίδᾳ] Οὐτὴ εἴτε Αὔγάο ρῥτϑ- 
ἕεξζιβ. (Οἵ. ΠεΙ]εηΐς. 111. 19. 9. 

25. εὐθὺς Ῥατὶῖ, αὖτις») Εἴοῃ, αὖθις 
Βαῦοῖ, 

ὃς ἀεὶ] ῬαΙΓ, εἰ Ἑτοη. ἀεὶ οπιϊί- 
τὰηϊ ; ρῥτείεσεα Ραγ, ξένων ἐμηχα- 
νζασο, Ετοη. Ξενοφῶντι διεμάχεσο Ὧδ8- 
ρει. 

κωλὴν] Εἴοπ. μεγάλην, ημοά ἵαρτα 
ἴῃ ἀείοτριίοης ΑΠαισατατα τ πὶ 
Ττοααθηῖεσ Ἰαπέϊατα Ταρογί πιὰ. σὰ ΠῚ 
εὐδαίμονι. 

σῷ δὲ μὴ βουλομένῳ] Ῥατ. Ἐτοπ. μὴ 
οτηϊ τη, Θυο (αέϊο ἢοτὶ ογαιϊτὶ οηθ τι 
Πυμ!]εῖ Τἀρετογὶ Γεξὶ, το. αἷς Ζευης. 
Οοηίτα ὙΝεῖκε δά ὥσαε εἰ Γεηπεητα 
τερείϊεπάστῃ σϑμἴείϊ εχ Γ ρευὶουὶ πη δ πὶ- 
Ὁτο νει πὶ ἔσεσθαι. Θυφ ηὐυϊάδῃγ 
Ταῖϊο τὐϊῃϊ νι ἀθίαγ ΠῸΠ πηᾶρὶβ οἰεσαης 
εἴδε, αυδπὶ 1114 [εξὶ, 20. εἰ δὲ βούλεσθε 
τῆς κύκλῳ χώρας ἐκλεξάμενοι, ὅπη ἄν 
βούλησθε, κατασχεῖν. ΜΙΠῚ νεῖοὸ ἰο- 
ΟἿ ἴα σοττῖρὶ ἀεῦεσγα νἹἀθθαῖωγ: κα- 
λὴν καὶ εὐδαίμονα, τῷ μὲν βουλομένῳ, 
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λομένω, ὠπίενωι οἴκωδε" γελοῖον δ, εἶνωι, ἐν τή Ἑλλάδι 
327 ͵ »“ 2 ᾽ »“ ᾿ 

οὔσης χώρας τυολλὴς καὶ ἀφϑόνου, ἐν τή βωρίώρων μω- 
ζ 7) τ ιδ »} » “ΨΜ ν᾽ ᾽ ἈΝ 

στεύειν. ἜἜστε δὲ, ἂν, εῷη, εκεὶ γένησθε, κωώγω, κωώ- 6 
Ψ Ἀ ε » δ, δὲ Χ 7 

Θάπερ᾽ Τιμασίων, ὑπισχνοῦμωι ὑμῖν τὴν μοισιϑοφοράν. 

Ταῦύτω δ᾽ ἔλεγεν, εἰδὼς, ὦ Τιμωσίωνι οἱ ᾿Ηρωκλεώται 
ξ λ 

Ο δὲ27 

᾿Ανωστὰς δὲ Φιλήσιος καὶ 

Ἁ ς ΄»-“" Ε “« -«“ » “ 

καὶ οἱ Σινωπεὶς ἐπωγγέλοιντο, ὥστε ἐκπλειν. 
ΓΑ͂Ν »" ᾽ 7 } [4 

Ξενοῷων εν τούτῳ εσίγω. 
7͵ ςγ Ν Ε « Ν » 587 Ἃ »ἡ 

Λύκων, οἱ Αχαιοὶ, ἐλεγον, ὡς δεινὸν εἴη, ἰδίω μὲν Ξενο-- 
»" ἐν ἣν « Ἁ “ 

Φώντα πείϑειν τε κατωμένειν, καὶ ϑύεσθαι ὑπὲρ τῆς 
ω ἐν ͵ -" “ Ε δι τς ἈΝ ᾿ 

μόνης, μή κοιγούμενον τή στρωτιον" εἰς δὲ τὸ κοινὸν μηδὲν 
. 7 -“ 5 7 ς καρ 3 

ἀγορεύειν τσερὶ τούτων" ὥστε ἠναγκάσθη ὁ Ξενοφῶν ἀνά-- 

στῆναι καὶ εἰπέϊν τάδε" 
ἢ ον ᾿ς ΑΝ 7 ΝΣ δ τ τῶν «ον Δ 

Εγῶ, ὦ ἄνδρες, ϑύομωι μεν, (ὡς ὁρῶτε) ὁπόσω δύνω- 28 
« } ς “ὝἭἢ « ᾿ 2 “-“» . -»“᾿ 

μώϊι, καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ, ὅπως ταυτῷ 
7 Ἰρι, 7 ς - ΄ Ξ 

τυγχώνω καὶ λέγων καὶ νοῶν καὶ πράττων, ὀποιῶῷ εἰμ 

λει τὲ ὑμῖν κώλλιστω καὶ ἄριστα ἔσεσθαι καὶ ἐμά. 

Καὶ νῦν ἐϑυόμην ὌΝ αὐτοῦ τούτου, εἰ ἄμειην εἰη ἄρχε- 

σϑαι λέγειν εἰς ὑμῶς καὶ πράττειν τσερὶ τούτων, ἢ πηαν-- 
7 55. (τῇ κὰν ᾽ ς ΄ 

τὠπῶσι μηδ ὕπτεσδοι τοῦ τρώγμνῶτος. Σιλωνὸς δέ29 
« ͵7ὔ ᾽ ͵ - Χ ," δ ἤν Ν 

μοι ὁ μάντις ὠπεκρίνατο, τὸ μὲν μεγίστον, τῶ ἱερὼ κωλὼ 
᾿ 7 Ὑ Ἂς 2 Ἃ 3 27 3} Ν 3 

εἰν!" (ἡδει γὰρ καὶ ἐμὲ οὐκ ὥπειρον ὄντώ, διὰ τὸ ἀεὶ 
»-οΟ᾽ Ρ »Σ“΄- ς »ο 2) 3, « ΕἸ »-ν᾿ ς "»- 7 27 

τώρεινῶι τοῖς ἱεροῖς) ἔλεξε δὲ, ὅτι ἐν τόϊς ἱεροῖς Φαίνοιτό 
͵ Ν9 ἃς ᾽ Ν « "7, »Ά “ 

τίς δόλος καὶ ἐπιβουλὴ ἐμοὶ, ὡς ἄρω γιγνώσκων, ὅτι 

ἐνρικεῖν, τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ, ἀφιέναι οἵ- 
καδε. 

2ό. 'Ἔσσε] Οαε]}. ἔστε Παῦεῖ, ἀξίη - 
ὉΕΡ5 μισε)οφορίαν ἔϊοη. 

καῦτα δ᾽ ἔλεγεν) Ουεῖῇ, ταῦτ᾽ ἔλεγε 
μέν. ϑεαυξηβ εἰδὼς ογλῖτ Εἴοῃ. 

ἐπαγγέλοιντοὶ Δαπτ. Οπεἰ. ἐπαγ- 
γέλλοινσο. αυοά ρῥτερίεχο. αι, Ετἴοη. 
σισχινουντο. 

27. κοινούμενον) [τὰ σατη Ρατι. (οτῖ- 
ῬΠ ρῖὸ κοινοῦντα. Οαβα]ϊο οὐ Οε]Ὲ, 
ἃ ἰεουπάα τηᾶῆὰ Παῦοϊ κοινωνοῦντα. 

Οἷς ἀϊοομάα δὰ (εξὶ, 236, ϑιορῃδημϑ 

ξεαπάσδπῃ νεϊογὶς (οάϊοῖς ἃ ἴε ἰηἰρεξιεὶ 
Τοτί ρτα γα τὴ Ρτοθανίας οαϊ ἰοουπι Πα- 
ογαϊαϊϑ 1 'ν. 4. καὶ σοῖς ταξιάρχοις κοι- 

νώσας Ορροίυ]ῖ Ἡ το πίοῃ. 
εἰς δὲ τὸ κοινὸν] [τὰ τεξῖε (πε]ῇ, εἴ 

Ετοη. Ατισα!απὶ ναϊρο οὐϊτταηϊ. 
20. οὐκ ἄπειρον ὄντα} τῶν ἱερῶν ΠΕΙῚ- 

ῬΘ, ΘΧ φργϑοεδρίο Οντορ. 1. 6, 2. 816- 
Ρθ δα Ὲ5. τὰ πηθὴ Τοτὶρία πὶ τηδίε αὶ ὑἐε- 
θῶν ΒΙΘ ἱεροῖς. 

ἐμοὶ, ὡς ἄρα] ΨΜυϊπαίατῃ ὀρθῶς ἄρα, 
γιγνώσκων, εταῖ ἐχ ΠΟΙΟὨΙ ΠΙΌΩΙ αἰ- 
Πἰπξτίοπε, αὐ ὀρθῶς τοΐδττγεῖος δά ἔλε- 

Τά 
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8. τὰν 3 ψ ,ὔ Ἂς « ὦ , 

αὐτὸς ἐπεβούλευε διωβώλλειν με τρὸς ὑμας. ᾿Εξζήνεγκε 
Ἂ. Ἂς 7 « ΔΕ ΌΑ, 7 »-» 7 ᾿ 

γὼρ τὸν λόγον, ὡς ἐγὼ τράττειν ταῦτω διωνοοίμην ἡδὴ, 
3 7 ξ- ὧν ἔν ἃ Ν᾿ Ὰ ᾽ ἣν ΄»ο“ ες: »οὦο 

8οοῦ πείσας ὑμᾶς. Ἔγω δὲ, εἰ μὲν ἀποροῦντας ὑμῶς 
63; “͵,,ἌιοΖ Ν » ΕῚ Ε Ἐὰ ἡ ἃς ΄ Ψ“ 

ἑώρων, τοῦτ᾽ ὧν ἐσκόπουν, ἀφ᾽ οὗ ἂν γένοιτο, ὥστε λω- 
4 Ἐς ΟΥΥΝ Ψ, δὶ Χ ἥ᾿ 5» -" 4 

βόντας ὑμῶς «πόλιν, τὸν μὲν βουλόμενον, ἀποπλεῖν ἤδη, 
΄.ἣΝ, Χ Ἂς Ψ 3 Ἶ ͵ ε ὃν 7 Ν 

τὸν δὲ μὴ βουλόμενον, ἐπεὶ κτήσοωιτο ἱκωνὼ, ὥστε καὶ 
Ἂς ς “» 5 7 5 “"ἭἬ 7 3 τ σὺ ων" τ 

διτοὺυς εὐὠὐύυτου οἰκείους ὠφελησωι τι. Ἐπε δ ὁρῶ υμν 
Ν ἂ- »“ο Ἂν» ε Ὦ Ν -“ 

καὶ τῷ ὥλοιὼ πέμποντῶς Ηρωκλεώτως καὶ Σινωπεῖς, 
.“ » ο ἃ, ε κά ε΄, τῷ “7 

ὥστε ἐκπλέϊν, καὶ μισϑὺν ὑπισχνουμένους ὑμῖν ἄνδρως 
3 Ν᾿ τ ᾿ »“ “ἢ ΄ 9) 

ἀπὸ νουμηνίως, κωλόν μοι δοκέι εἶνωι, σωζομένους, ἔγϑα, 
7 ᾿ ἘΦ 7 Ἧς ΓΗ 

βυυλέμεϑα; μιφδῶ τῆς σωτηρίως λαμβίβαθ καὶ οὐτός 

τε ἀνωπαύομαι ἐκείνης τῆς διανοίας, καὶ ὁπόφοι πρός με 

τροσήεσαν, λέγοντες, ὡς χρὴ ταῦτῶ πράττειν, ἀνωπαύ- 

85 σασί᾽ωἱ φημὶ χρῆναι. Οὕτω γὰρ ψινώσιμων" ὁμοῦ. μὲν 

ὄντες πἰολλοὶν ὥσπερ γυνὶ, δοκέιτε ὧν ἥν καὶ ἔντιμοι εἶναι; 

καὶ ἔχειν τὼ ἐπιτήδειω" (εν γῶρ τῷ κρωτεῖν ἐστι καὶ τὸ 
»"»Ὺ᾽ « ὧλ κ΄ ς ἃ 

λωμβάνειν τὰ τῶν ἡττωμένων) διωσπωσϑέντες δὲ, καὶ 
τς »“" νὰ 4, Ὁ δ Ἂν 

κωτὼ μικρὼ γενομένης τῆς δυνώμεως, οὔτ᾽ ὧν τροφὴν 
7 “7, » Ν ᾽ 7 

δύναισθε λωμβάώνειν, οὐτε χωίροντες ὧν ἀπωλλάξαιτε. 

Ργϑααπίας ΗΟ πίοηο δάάϊίατηεπ- 
τὰπὶ ἰἀἠΠ8Π| ΕΣ 1εδξ. 26. τϑρειτὰπ 
ἃ ἸΙ Ὀτάτῖο ἀδτηπανῖ. ψεγατη Ποο ἢ 

ξε: απίϊαθατα ἀπ η δ] οηα πὶ ὀρθῶς 
δρα γιγνώσκων, Οἱ ὀρϑδῶς στη γιγνώ- 
σκων σορυϊδηάστη, τενοοᾶν ΝΥ εἰἤκα. 
Ἀδίῖο ῥυῖου τϊῃὶ νετῖοσγ ν᾽ ἀθίαγ, αυϊὰἃ 
ἴῃ σοηίοιεπία 5.14] ΠΙΠῚῚ εἢ, ααοά 
ρΡοῆϊι εὖρϑως Δρρε]]ατῖ. Βεεγεπι, ἢ 
εἴξε εὖ ἄρα γιγνώσπων. ψεχατῃ ΠΠδχὶ 
{οτῖρτὶ ορτίπηὶ Ῥατ. εἰ τοι. ἐμοοὶ, ὡς 
ἄρα ἀεάοταηΐ, ααοά τεοὶρείθ ποη. ἀμ- 
Ὀιταν!. 

διαβάλλειν) Ἑαυϊάοεπι διαβάλλων 

ῬΙΘΘίειο, 
30. ἀποροῦντας) ΝΜίατρο ΨΊ]οΙ. ἀρ- 

γοῦντας. Μαῖε Ζειπε εἰ μὲν Ἰπἴοτ- 
ῬΓΕίδταῦ φμαπάου μϊάεηι. 

ἤδη -τ-ι ἐπεὶ καήσαιτο} (δ α 1701 -τττ [277 
(ἰρημμ71, φμίπ. Μία]ς Ῥαγί. Ἠδθεῖ 
ἐσικτήσαιτο. 

31. ὥσσε ἐκπλεῖν) Ηδϑοο νεῖῦα εχ 
Ῥατιῖ. δαίοῖν! ; σοηῖτα ΠῚΔΓΡῸ 5:ΕρΡἢ. 
εἰ Εἴοη. ὥστε ἐκπλεῖν, ὦ ἄνδρες νοῦ 
ὑπισχνουμένους ὑμῖν τεροηυηῖ, ἔθη 

Ἰοοο τεροπίυτῃ ἰᾷά θεπα Πᾶῦθεζα εἰ ηε- 
σα ἴδει τὰ πὶ ν] ΘΕ ὈδίωΓ, 

σωτηρίας] Τὰθεγ Βιοάροι πσορίας, 

ΓΠΔΙΡῸ Θίερῇ, τσορείας, Ῥατΐ. Ετοη. 
ἀπορίως. ΤιΕοποϊανίαβ. φτσορείας νετιϊῖ, 
ννεϊῆις εἰ Ηυτϊοπιπίομ τεσερογυηῖ, 
σωτηρίας οὐτῇ Βάάα. νεῖ. Οπεῖ, δε 
δὶὰ5 Α. Παρεῖ. 

ἀναπαύσασθαι!) ΜΙΊΠΙ Γοτρίυτα Ε- 
ἴοη. ἀναπαύεσθαι ρῥ]άασεῖ. 

32. ὁμοῦ μὲν ὄντες} Οὐπν ΗατοπΙη- 
ἴομο ἀεϊονιε Ζεαπε ἰηϊεγίεσγία τα να]ροὸ 
γὰρ φοίϊ μὲν, φαοα οτηϊτεῖ νο] αἷξ 181 
ΟἸἵπι διθρθδηυβ εἰ ἀρεῖ ἃ Οοαϊοε Ε- 
τοπεηῇ. 

ἡσσωμένων)] Ἐτοη. ᾿ἰρεῦ ἡσσόνων Πᾶ- 
δεῖ ; Ἰάδπὶ ἀείποερβ διωσπασθέντες δ᾽ 
ΠῚ 
ὧν, 

δύνωισ ε}] ἙΔά. νειῖῖ, δυναίμεθα, 
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ω.κακ - »"Ἢ ᾽ 7 3 » “ 

Δοκεῖ οὖν μοι, ὥπερ ὑμῶν, ἐκπορεύεσθαι εἰς τὴν Ἑλλά- 33 
». ᾿ ἈΝ 7 ἈΝ, 9 ΄ δὰ των ὩΣ 

οὐ Κωὶ ὧν τις μείνη, ἡ ὡπολιπῶν τινῶ ληῷη, πρὶν ἐν 
3 »" “ »“, Ν 7 ͵Ζ φυ « 

ἀσῴαλει εἰνωι πῶν τὸ στρατευμῶ, κρίνεσ᾽ οι ὠυτὸν ὡς 
» »"Ὕ - « -Ὁ »᾽ »"Ὁ ΕἸ Ι εὖ ΄ο 

ἀδικοῦντα. Καὶ ὁτῷ δοκεῖ, εῷη, ταντῶ, ὠρώτω τήν χει- 
Ε ΄ ] 

βρῶ. ᾿Ανετείνὼν πῶντες. 

Ὁ δὲ Σιλανὸς ἐβόω, καὶ ἐπεχείρει λέγειν, ὡς δίκαιον 54 
Κ 9 ῬΑ Ν, Ὁ 

εἴη ἀπιένωι τὸν βουλόμενον. 
ς Ἃ »“" 9 3 

Οἱ δὲ στρωτιῶτοι οὐκ ἡνεί- 
5 4 ἈΝ τι 5 » 3 7] 

χοντο, ὡλλ ἠπείλουν ὠὐυτῷ, εἰ λήψονται ὠποδιδοώσκον- 
. ὡς Ζ 3 ͵΄͵ 

τῶ, ὅτι τὴν δίκην ἐπιϑήσοιεν. 
ὦ 2 8᾽ 

Ἔντευϑεν, ἐπεὶ ἔγνωσων 35 
«ε Ὁ « ΕῚ »-ν ΄ 2 »" 

οἱ Ἡρακλεωτωι, ὅτι ἐκπλεϊν δεδογμένον εἴη, καὶ Ξενοφῶν 
8. ἃς » Ἂν 322 Ν ἃ ο » Ν Ἁ 

αὑτὸς ἐπεψηφικὼς εἴη, τῷ μὲν πλοιὼ πέμπουσι, τὰ δὲ 
"ἃ ὯΝ, "» νΐ νὴ 7 3 

χρήμωτω, ἃ ὑπέσχοντο Τιμωσίωνε καὶ Θωώρωκι, ἐψευ- 

σι μένοι ἥσων τῆς μισϑοῴορας. Ἔνταῦϑα ἐκπεπλήγμέ- 46 

γοι ἤσαν, καὶ ἐδεδίεσων τὴν στρατιὰν, οἱ τὴν μισϑοφορὰν 

ὑπεσχημένοι. 

Ουεῖξ, δυνάμεθα. ϑιίερῆδηι (οτρία- 
τϑτὰ Πιηηδηὶ Ῥατγ. Ετοη. 

ἀπαλλάξαισε] Ψαυϊραίαη ἀπαλλά- 
ἕητε. Ἐϊοη. ἀπαλλάξεσε. εχ ϑίερΠα- 
Ὡΐ οοτγγθδϊοπα τηυΐανὶε Η αἰοΠΙ πίοῃ. 

33. ἄν σις μείνη, ἢ ἀπολιπών) Ματι- 

80 δῖερῇ. εἰ Εἴοη. ἄν σις μέν σι ἀπο- 
λισῶὼν, απάς ΒΕ] υἱοΠιπίοηῃ ΕΠ οΙοὈαΐ ἄν 
σις μέντοι ἀπολισῶὼν, [ατὶ5. Ἰηξς] οὶ σοη- 
͵εξζατα, (δἴδταση ΧοΠπορῃοητ5. οἵᾶ- 
το σοπίδηΐα εγαΐ σοηῖγα 5ι1Δὴὶ οοηῇ- 
᾿τατα αρευπάϊ (ξογῆτῃ. 

καὶ ὅτῳ} Ἑτοη. δάάϊι δέ, ϑεαθξῃβ 
ἀράπσω δΧ Ἰἴδγο Βτοάθι, Ῥατγ, Ετοη. 
Ῥτθοῖυ  Ζεαπο ; νυ]βάτατη αἰρέτω τα- 
νοοᾶνὶς δ εἴκε. ϑεὰ ἴἄρτὰ ἢ. 2»). 9. 
33. 38. εἰ ἀνατεινάτω σὴν χεῖρω. ἴη- 
ἔγα νἱῖ. 3») 5. εἢ Ιρίαπι ἀράτω τὴν 
χειρα. 

34. δίκαιον εἴη] ἙἘΔά. νεῖῖ, σαεϊξ, 
εἶναι---- ἐπιϑήσοι. (Οαβα!ο ἐσιϑήσουσι 
ἀεάϊε, 

35. καὶ Ἐξενοφῶν---- εἴη} Ηφο ἀείαης 
ἴῃ 71.ητ. εἰ συεὶῇ, αὐτὸ ἀπεψηφικὼς 
εἰ ἴῃ τηδύρίπα ΨΊ]ΠΟΙ. 

τῆς μισϑοφορᾷ:) Οὐτη νεῖθὶς στὰ 
χοήματα οσοραϊαηάα νἱάϊξ δὲ τποπαϊὶ 
Ἡυἱοὶπίοη, ααὶ ἴάτιθη ἀα]ετὶ τηᾶ- 
Ταῖς μος αἰΐθηο ἰοοο δάἀάϊτατα στηθπι- 

“ Ὡς 27 

Καὶ παρωλαβόντες οὗτοι καὶ τοὺς ἄλ- 

Ὀτύπη. 
36. καὶ στωραλαβόντες) Τδεν Εἴοπ, 

οὖν δα]πηρῖι. ϑεαυξηβ ἀνεκεκοίνωντο 
ἄἀεαϊ ρτὸ νυ]ραΐο ἀνεκεκοίνωσο. ΟΕ. 
Παᾶρεῖ ρτορίυβ ἃ νέγο {στρ πῇ ἀνα-- 
πεκοίνωνσο, ϑΌΡΓΑ [εξδὶ. 27. μὴ κοι- 
νοῦντα τῇ στρωτιξξ ΕΧ  Ρατιί, δὲ {το 
ΒιΈρΏδηὶ ἰπ κοινούμενον πηαίαν!. - 10] 
ἰασηεῃ ΤΠπογα!αἀϊα. δυέξϊοτι(αἴεση ἰν. 
4. ορροίιαϊε Ηυτομίηΐοη. ϑαρτα Π|. 
17. 5. ἤἥπε νατϊεῖαία εἷς ἀνακοινοῦται 
Σωκράτει, περὶ τῆς πορείως. [εἀ ατῖπὶ 
(εααἱζαγ ἀνακοινῶσωαι τῷ Θεῷ τσερὶ “σῆς 

πορείας. ὉΌΪ ἰδπηθη τηᾶῖρο ΥὙἼΠΟΙ͂. 
ἀναποινώσασθαι αιϊποίανιῖ, 8ςεα ἱπῆγα 
Ν]. 1»; 22. ἥπε ναιϊοίδίς εἰξ σοῖς Θεοῖς 
ἀνωκοινῶσωι. Ογύορ. ν. 4; 15. οὔτε 
ἀνακοινωσάμοενος οὔτε εἰστὼν οὐδὲν τῷ Κύ- 
φῳ. ἴῃ ΗεΙ]εηΙοΙ5. νἹ]. 1, 27. τῷ μὲν 
Θεῷ οὐδὲν ἐκοινώσαντο. νἱΐ, 2,.-20. ἀνα- 
κοίνωσαι σοῖς Θεοῖς Θυόμενος. νὶ. 3, ὃ. 

οὐκ ἀνακοινούμενοι σοῖς συμμάχοις, Με- 
τηογᾶῦ. [1]. 7, 3. ὅτων τι ἀνακοινῶνταί 
σοι, Νδῃὰ Ἰρίταῦ εἢ δηποίατίο Μοτῖ- 
ἀϊ5: ἀνακοινῶσαι ᾿Ατεικῶς, ὡς Θουκυδί- 

δης, ἀνακοίνωσον Τοῖς φίλοις" ἀνωακοινώσω- 

σθαι Ἑλληνικῶς. ἈΌῚ ΤΠΟσταῖ5. Ἰοσα πῇ 
αἀ Τ)επιοπίοιπι Ρ. 18. ὁρροίαεταῃξ 
Ἰῃίογργθίθϑ, χοινοῦν τιν πρᾶγμα εἷς ἴῃ 
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δ “ ᾽ὕ «Ἁ Γ᾿ 3 

λοὺς στρατηγοὺς, οἷς ὠνεκεκοίνωντο, ὦ τρόσϑεν ἔπραττον, 
τ οι Ν Ἂ ον δ 

(ὥπαντες δ᾽ ἤσαν, πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿Ασιναίου, ὃς Χειρι- 
σό « τὴ ἕ Χ ͵Ζ δὲ “7 .Ὁ 95) 

ὀφῳ ὑπεστρωτήγει" Χειρίσοφος δὲ οὕπω παρήν) ἔρχον- 
Ν ὡν, “ ΄Ν ,» “ ΄ 3 

τῶι πρὸς Ἐξενοῷωντω, καὶ λέγουσιν, οτι μετώμελοι ὠὖ- 
ἐν" 7 εἰ "Ὁ 5 Ἵ Ἃ τοὺς, καὶ δοκοίη κράτιστον εἶναι πλεῖν εἰς Φάσιν, ἐπεὶ 

»Σ΄Ό᾿ 5 δ᾽. ὦ -“ Ν »"» ἕ 

πλοιὼ ἐκέί ἐστι, καὶ κατώσχειν τὴν Φωσίωνων χώρων. 

Ξενοφῶν δ᾽ 
5 7 ἰ γᾷ 5 Ἂλ δ Ψ » » δ. ͵ . 

ἀπεκρίνατο, ὅτε οὐδὲν ὧν τούτων εἴποι εἰς τὴν στρωτιάν 
ς “οἷ τ Ζε 3) » 7 ΄ 

ὑμεῖς δὲ συλλέξαντες, ἔφη, εἰ βούλεσθε, λέγετε. Ἔν- 
“Ἢ 3 ς ΨΩ 7 ταῦϑω ἀποδείκνυτωι Τιμωσίων ὁ Δαρδανεὺς γνώμην, 

4.» 3 «Ἁ 5. ΄' »" (Ψ- 

87 Αἰήτου δ᾽ υἱὸς ἐτύγχανε βασιλεύων αὐτῶν. 

᾿ς ᾿ Ι! 5 ον ςο ς ὉΨ. ἃ Ἂς, 

μῆ ἐκκλησιαζειν, ολλὼ τοὺς εὐὐτου ἐκώστον λοχαγους 
7 : »"" Ὁ ἥς ΕῚ 7 “Ὁ 

σπρωτόϑυς πειρῶσϑωι πέσωι. Καὶ ἀπελϑόντες τουτῷ 

ἐποίουν. 

σαν, ὙἩΡ. 

λ »"ν ΕἾ ου 

ΟΙ δὲ στρατιῶται ἀνεπύϑοντο ταῦτα πραττόμενώ. 
ε Γ. ΄ ε »-»" 3 ἐς ὡς ᾽ 

Καὶ ὁ Νέων λέγει, ὡς Ξενοῴων, ἀνωπεπείκῶς τοὺς ἄλ- 
ΤἸΧΑΣ »-»"Ὕ" 3 » 7 ἯΝ 

λοὺς στρατηγοὺς, διωνοέτωι ἄγειν ἐξαπατήσας τοὺς 

Αὐδβορμδηΐς ΝῸΡ. 197. {εὰ ἀνακοινοῦ- 
σθαι νετία 470. Γυγῆηηῆτγ. 1177. ἀνα- 
κοινοῦν, ἰἘΓΟΏΥ] ΒΟΡΡῚ. 370. ἀστῶν 
δὲ τσῶσι τῶνδε κοινώσας τσέρι. ϑεοιία5 
ἰσιταγ Γὰπὶ ἴῃ Χοπορποηίε ἸΙτοσαπι 
ΟΡΌΣοτατη δυξτοτγιταῖε ΠΊ. 

Νέωνος]} Ῥατί[, Μένωνος. ἀεΙΠΟΘΡ5 ᾿Α- 
σινέως τηᾶῖρο ϑίερῃ. ΨΠΠοΙ, ΟΕ], 
ασδπὴ ἔογγηδτι δίερῃδηυβ ΒυΖαηΐ. αἱ 
ν!οΐδτη στη ρτγοθαῖ. 

οὔπω ποωρῆν) 1τὰ ᾿ἰ ΕΓ Βτοάδθοὶ εἰ 
Ετοα. ΨΜαυϊραίαπι οὐ τσαρῆν σοττγεχὶξ 
Ζεαπα, 

ἐπεὶ τολοῖα ἐκεῖ ἐστ ΜίτοΥ [πἴεγ- 
Ῥτειαπι ΠΙεπεέία τη, εἰ νεγτῆοπαηι νὰ ]- 
ξαϊατη φμαηαάοσιϊάρηε 161 αὐξη παν]- 
ξία. Ὧδε ῃαπάήβ δηϊτὰ τηθηῖο δηϊα- 
φείῆς. Πεγδοϊθοῖθο νετο πᾶναβ {υὉ- 
το ]!εγαηΐ ροϊταϊαῖα5. Θυϊά ἤδο δά 
Ῥῃαῆη αἰίηεηι ὃ 5015 Παϊόζανὶ ρο- 
Γαϊτ : αἰ γα! 7ε1πὶ ϑολς λδη; αυδλῇ 
οπρίατῃ ἤε: ἐσεὶ φγλοῖα ἤδη τσάρεστι, 

ΜΙΠῚ ἐκεῖ νοατῃ ν᾽ ἀείαγ, εἴ τσλοῖς 
νε] τὰ συλοῖα πσάρεσσι ΤΟΥ] Θ Πά α Πη. 

37. υἱὸς) [τὰ σὰαταὰ {πητὶπα ΟπΕΪξ, 
Ετοη. υἱὼς ΑἸάϊπα, ΒιερΡἢ. υἱίδοῦς τηδΓ- 
80 διίερῇ. εἰ Ρατγῖ. ΡΙατ 5 Οο]οΠο- 
ΥΌΓΩ ΤΟ 5 σοτητηὰ δ Ποπῖδῃ 2 ε- 
ἴεξε [αἱῆξ ἰεἤδῖυν ϑίγαθο ᾿ἰΌτο ἱ. καὶ 
ἔσσι τοῖς ἐκεῖ τοῦτ᾽ ἐπιχώριον ποὔνορα. 

μὴ ἐκκλησιάζειν) Εῖοῃ. οὐκ ἐκκλ. 
Βαῦδεῖ, ἀοίποερβ τσεΐϑειν οὰπὶ Ρατῇ- 
εηῇ. 

ι. ἀνεπύϑονσο) Ἡδετοάοτυβ ἀνάσυν- 
ϑάνομκωι πὸν τοοιήσαντα, Ατὐβορῃᾶπεβ 
Ῥαςῖβ νετίαᾳ 693. ἀναπυϑέσθαι σου Ὠδ- 
Ῥεῖ, ποϊίομα φυφογεηάϊ. ϑ86α ἢ. ]. νἱ- 
ἀεξίυσ ἐο {εηΐὰ νεγθὰπὶ ροΠίαπ ες, 
40ο ροείδβε ἀνάπυστα δετὶ ἀϊουηΐξ, να 
μἰραηίμν, 15 υμΐσς ἐἤεγμημν, ῥεό- 
ἐοαγίμγ. Οείεγατῃ ἢν Εἴοη. ἢ. 1. 
Παθεὶ ἰΐα Γοτρίαπι: Ταῦσα οὖν στρα- 
σιῶσαι ἀνεπύϑοντο στὰ τυραττόμενδ, 
Οὐε]ξ, βαθεῖ ἀνεσείδθοντο. ὦ 
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Ὁ» 7] » Ι 7] Χ κέ 

στρωτιωτῶς πάλιν εἰς Φώσιν. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ στρατιω- 2 
ΜΡ Ὁ 7 3 τῶι χωλεπῶὼς ἔφερον" καὶ σύλλογοι ἐγίγνοντο, καὶ κύκλοι 

΄, 7, ᾽ Ν , “ 
συνίσταντο" καὶ μάλω φοβεροὶ ἡσαν, μή ποιήσειων, οἱώ 

Ν Ἂς “Ὁ ͵7͵ ᾽ ἃς 5 

καὶ τοὺς τῶν Κόλχων κήρυκας ἐποίησαν, καὶ τοὺς ἀγορώ- 
5 “ἢ ]ῚἾ Ν. » , 7 ΜΓ 

γόμους" ὅσοι γὰρ μὴ εἰς τὴν Θάλατταν κατέφυγον, κατε- 
7 Ν ἃ ν᾽ ε »“» 9) ΞΕ 

λεύσϑησων. Ἐπεὶ δὲ ἡσϑάνετο ὁ Ξενοζῴων, ἔδοξεν αὐτῶ 3 
«- 7 - Ε] “ Ε ΄ς Χ 2.» 

ὡς τώχιστω συνωγαγεῖν αὐτῶν ἀγορὰν, καὶ μὴ εώσαι 
“" 3 Ψ Ἀν ὦ 3 »“' Ν Γ 

συλλεγήνωι ὠὐτομώτους" καὶ ἐκέλευσε τὸν κηρυκῶ συλ- 
"Δ Ε 7 ε ᾿ 3 ᾿ς »Ὕ Ψ » ΄ 

λέξαι ὠγορῶν. Ο, δὲ, ἐπεὶ του κήρυκος ἡκουσῶν, συνε- 4 
δι δι “ »“"» “ὦὕψ 

δρώμον καὶ μάλα ἑτοίμως. Ἔνταῦϑ Ξενοφῶν τῶν μὲν 
Ὧν 3 ͵΄ «“ ἔπ ᾿ς ϑιὼνΝ, ΄ Ν 

στρατηγῶν οὐ κατηγόρει, ὅτι ἡλθον τρὸς αὐτὸν, λέγει δὲ 

ὧδε" 
ὔ ΄ς ᾽ ο Πος 3 Χ « ᾿ς ον Ν᾽ 

᾿Ακούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, εμε, ὡς ἐγὼ ὥρωδ5 
3 τ ς »" Ά 327 5 ᾿ 

ἐξαπατήσας ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φάσιν. ᾿Ακούσατε 
“ » οΞΣὖ΄ἦ ΝΥ ο΄2ἍἉν Ν ΞΙΝῚ εἶ » Ἂς Ἄ 2 “ 

οὐν ἐμου, τῦρὸς Θεῶν" καὶ ἐῶν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι ἀδὶ-- 
»“ 7 ΕἸ ΄ ΟῚ »- ὃ΄- »“» Ἂς 

κῶν, οὐ χρή με ἐνθένδε ἀπελθεῖν, τρὶν ἂν δὼ τὴν δίκην" 
ὃς δ, ων 5 “" ϑις: Ἂ, 

ἂν δι ὑμῶν φοαίνωντωι ἀδικοῦντες οἱ ἐμὲ διαβάλλοντες, 
. ων, 8 τυ “ἷ 7 ς - εὐ ψᾳ». 

οὕτως αὐτός χρήσϑε, ὥσπερ ὥξιον. Ὑμεῖς δὲ ἐπίστα- ὃ 
7 ς ς ς 5 .«“ ἐ 

σϑε δήπου, ὁπόθεν ὁ ἥλιος ἀνίσχει, καὶ ὅποι δύεται" 
. 3'ς "κι 5 Ἃ ε 7 ΄ Ψ.Ψ 

καὶ ὅτι, ἐὰν μέν τις εἰς τὴν Ἑλλάδα μέλλη ἰένωι, τορὸς 
ς ΄ »-»“ ᾽ τῶ »»; 7ὔ 5» ἾὟἯ 

ἐσπέραν δεὶ τοορεύεσ ᾽ αἱ" ἐὼν δέ τις βούληται εἰς τοὺς 
νὰ 57) Ν, “ 37 ὡργ ε “᾿ 

βαρβάρους, τούμπωλιν τορὸς ἐω. Ἐστιν οὖν, Ὅστις τοῦτο 
7 δ ς » ζ, “ ς « - 5) 

δύνωιτ᾽ ἂν ὑμᾶς ἐξωπατήσωι, ὡς ὁ ἥλιος, ἔνϑθω μὲν 
ἘΠῚ, 7 ,. 5 “Ὁ " ΔΝ ͵ 3 γ 
ἀνίσχει, δύεται δι ἐντωῦϑα" ἔνϑεν δὲ δύετωι, ἀνίσχει δ 

4. λέγει δὲ ὧδε] Ἑαά. νειῖῖ. Θε], 2. ἀκούσαντες δὲ] Εΐοῃ, ἀκούσαντες 
λέγει δ᾽ ὅτε. χαῦσχα. 

Κόλχων κήρυκας} ΝΙΏΙ ἀε Οο]οπο- 
Ὑατὴ ἱεραῖῖβ δηϊεσοίῃε; {[εἀ ταίρι οἷς 
ΣΧοπορῆοη πᾶτδηαᾶ ἀδηλατη [ξξὶ. 13. 
δἰ 646. 

ὅσοι γὰρ] Ἐῖοη. γὰρ οτηϊτεῖϊξ. 
3. συναγαγεῖν αὐτῶν ἀγορὰν) ΕΜ Ποσ 

ὍΠΟ ἴῃ ἴοσο ρῖὸ ἔκκλησίων. Απίξοε- 
ἄεης αὐτῷ ἀεεῖ πὶ υεῖε, Ατεσα! απ 
δηῖς Ἐξενοφῶν οταϊ τς ἔθη, οί ποΟΡ5 
συλλέγειν Εἴοη, 

α. οὖν ἐμοῦ} [τὰ οὰπὶ πεῖ, Ζειπε. 
γυϊξαϊατῃ μὸν τεανοοᾶνῖ ΝΥ ΕἸΚα. 

6. ἐπίστασθε] Μάτξο ϑδίερῃ. εὖ] 
ἴσϑε. Ῥατι, ἐφῆσϑε. ἀεῖπάε ὅϑεν Ρατὶ[, 
Ετοη. ἀνίσχοι Εάἀά, νεῖ, (61, 

ἔνϑεν δὲ δύεται, ἀνίσχει δ᾽ ἐντεῦϑεν :} 
Το πλϊῃὶ ἱπερίαᾳ εἰ ρυτία νιἀδηΐαγ 
νεγῦα. Ρεϊσαατη δηῖηὶ γταραίταν, σαοά 
784τὶ δηΐξα αϊέξατη ετδῖ : [εὰ ἱπερῖς 
τερεϊϊτατ. Απίεα ετὰὶ ἔνϑα ἀνίσχει, 
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ϑ »-ο᾿ ᾿ -Ο Ν “Ὁ ϑ ᾿ ᾿ 

γἔντευθεν ; ̓Αλλὼ μὴν καὶ τοῦτό γὲ ἐπίστασϑε, 

ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

. ε 

ὉΤ: ὁ 

΄ τῶν Ων ΑΞ ἡ 3 νος ῖς ὥ ω-.-5Ζ2 , 

Βσρέως μεν ἔξω τοῦ Πόντου εἰς τὴν Ἑλλάδα ᾧερει, Νότος 
Ψ» 3 " ν ΄ ε ε 5.» « 

δὲ εἴσω εἰς Φάσιν: καὶ λέγετε, ὅτῶν ὁ Βοῤῥῶς τνέη, ὡς 

κωλοὶ αλοὶ εἰσιν: εἰς τὴν Ἑ) λλάδω. ΤἼΤουτο οὖν εστιν 
., ἈΝ δ΄ οὐδ 5 Ψ “ . 9 ἐς «ἸἸἸ ὅπως τις ὧν ὑμᾶς ἐξαπατήσωι, ὥστ᾽ ἐμβαίνειν, ὁπόταν 

8 Νότος τνέῃη ; ᾿Αλλὼ γὰρ ὑμᾶς, ὁπόταν γωλήνη ἥ, ἐμ- 

βιβω. 

ἐνταῦθα δύεσαι. τέξϊε ἢος ἀϊοϊ(αγ : 
ΠΟΙ ΤΠ 5 Ὀ6Πδ εξ, 6. δεν ἀνίσχει,, 
δόχοι δύεσαι. ϑεὰ τηϊπῖπηα ρτοθατὶ ροῖ- 
εἢ ἔνϑεν δύεται, Εἰ ρτοθατὶ ρος 
ἐνσεῦεν ἀνίσχει. Ἰεϊπάς δηρα τδ] 

πηι] ἀπιπηο Χαπορδοπίετα ἀϊβῖίο 
πᾶ ἀεπηοηἝετ,αηίεη) σ86}1 ΓΕΡΊΟΠ ΕΠ 
οοοΙϊάεπιϊβ, ἀπτ αἷΐ ἔνα μὲν ἀνίσχει, 
εἰ οοηνεγίατα δα οτεηΐεπι [Ὁ] η- 
Ξεἰς δύετα, δ᾽ ἐνσταῦϑα. Θυοά ἢ νὶπὶ 
δἰᾳαδτα τερεϊεηάξ εἰάδτη οταιοηὶ εἴ 
ἀεπηοηῆπηαηάῖ5. Πὲ!ἀΘπὶ σοὶ τερίοη!- 
Ὅμπ5 ἱπεῆδ ραΐανεγίβ, τὰ τῇ ΧἜΠΟΡΠΟΙ 
οοηηῆεηβ εἴ δά οτἰεπίθπι εἰ ΠῸ ΠῚ 
σοηνετίαβ ταρείεὶ ποης αὐ ναΐϊρο εῇ, 
ἔνϑεν δὲ δύεται, (νατίαἴα ΟΥΔΙΪΟΠΕ, Τα 
τηδηδηΐα εδάεπι, εἰ ἱπερίε νατιαΐᾶ ; 
ΠΑΠῚ (ο] ποῇ ἔνθεν {εἀ ἐνταῦϑα δύε- 
σϑαι ἀϊοϊταγ) (δὰ τερεῖ5. ΠΙ͂ᾺΔΘ τὰ ψετ- 
ῬΪ5, [βὰ Ὁγάϊπε ἱηνετίο : ἔνϑα μὲν δύε-- 
σαι, ἀνίσχει δὲ ἐνταῦϑα. (Οοηίτα τερε- 
τἰατῃ δὲ δὲ ἴῃ πᾶσ ἰηνεγῆοης Ἰοοσπ 
ῬΙάδηθ αἰϊεπαπι οοσαραί. 56 περὸ 
νἱ πὶ ἱπῈ ΠῈ αἰ!αυᾶπι γαρετ 86 εἴ ἰηνογ- 
ἴα οταῖοηΐ : Ἰάετηαια νι άθο ἐεπηηξ 
τηεουτη ᾿πίεγργείθθ. ψεγίαπιὶ ΘΠ ΠῚ : 
έωμι ἡβλιο ονῖν:, μδὶἰ οφοϊαϊέ ς 101 οσοῖ- 
ἄεγδ, φα οὐτμγ. 810 εἰὰπὶ Παίῤᾷαν!. 
14 νεῖο ρευϊξ οὔγηῖϊβ νὶβ ἀειποηῆετα- 
(ἸΟΠ 58 δεικτικῆςγ) α86 ἱππεῖ νοσδθι}}5 
ἰνταῦϑα, ἐντεῦθεν, απ ἐδτηθη ἃ5Πηο- 
νἱῦ εἰπῇ Ὑ εῖΚε ; σοπίγα {ΠΟ ΙΓΟΥ 
1115 ποίῖο Α᾽ῖθηᾶ. Ὀισεηάα πὶ ΘηΪΠῚ 
Γαϊῆει : ἔνϑα μὲν ἀνίσχει, ὅσου δύεται, 
ἰνταῦϑα δὲ δύεσαι, ὅϑεν ἀνίσχει. 864 
νιάεο νει πκυτι δα ἢ. 1. ροία!ηε : 
Ἰεῖμαθ σονηοαε, φίαηι ὀγου ῆηι6 14- 
1611, τἀρ72 1 μα] γΟῤ ΥΣΠΟΗ6 μΥσοΥμν : ἕν- 
9ὲν δὲ δύεσαι ὅζο. οκ φμο ΦἸΣΩΉΣ ΟΥ̓ 
ἥεινα ἐπανόδου, σμαθ αὖ 1ηγεγγοσα 076 
2ἰμς ργαυϊαΐς παποιξοιίμγ, Ῥαάεθδῖ 
ΤῊΘ6 Ρῥϑθηδ [ηΐδηϊϑθ. τδϑθθ, ΟΠ ἤθο 
Ἰεσογετα ἴῃ ἀπηοίδτοηθ [αἰ ἰοηρα 
τοτὶρία, πεο τάτηδη ᾿π|6] Πρ γε ροβδτη, 
αὐυϊὰ ἐᾷ ἔλοειεῖ δά Ἰἰοουτη Ἐχρ]]οδη- 

3 ων » Ν ΕἾ ΕῚ .«κν 7 »ἅ.᾿ ε “΄ 

Οὐκοὺυν ἐγὼ μεν ἐν ενὶ Ὡλοίῳ τπλευσουμῶι, ὑμεῖς 

ἄστῃ εἰ αἰ ου] δε νογθογαπι δχ- 
Ρεἀϊεπάαπῆ. Ταπᾶδτῃ Γαίρίοδτί σο- 
ΡΪ» σίγατα ἀοέξϊαπι δὲ δουταπ ταὶ τηᾶ- 
δῖθ ασυδηὶ ψειθῖ5 δηϊμχα χη ΠΑΡ δ 
αἰτεηίαπΊ, ουπλ παῖς ᾿δδαπῃ {ταξὶα- 
τεῖ ; αυοά εἰ φριυουϊε πὰ Χεπο- 
ΡῬῃοπία ἱπιεγργείδπάο δοοϊ ἀϊΠ[εηᾳΧῚ ἀοϊεο. 
Ἑφαϊάεπι γεγῦα, αἱὶ αἰχὶ, ἔνθεν δὲ δύε- 
ται---ἰντεῦσεν Τρατᾶ εἴϊε σξηΐεθο εἴ ἀε- 
Ἰεπάα. 

η. ἐπίστασθε) Τία συγ Ῥατί. Ετόη. 
Ζεῦηθ. Απιὶᾳαυθτχα.. ἐσιστάμελα τε- 
νοσανῖς Δ εἴ Κα. 

καὶ λέγετε] Ηδπο ϑίερπδηὶ Ἰεξεϊο- 
δὰ ἀπξῖαπι εχ Ῥατγῆ. (ὧΙϊΪ ἴάπιεα 
λέγεται 6{Π) ρτερεα Ζεαπα εἰ Υ εἰ- 
κε. Ἑάά. νεῖί. Θαο}, Ἑτοη. τηᾶῦρο 
ϑιερἢ. πᾶρεπὶ ἀεὶ λέγετε, ὅτι ὃ βοῤῥᾶς 
φονεῖ, ὥστε καλὸν τολοῖα εἶναι καὶ ἀπελ- 
ϑεῖν εἰς σὴν Ἑλλάδα. ΜΙΠὶ σοπίτα 
καλοὶ τῦλοῖ νεπετηεηίε αἰ ρ]]οεηὶϊ, οἵ 
ἴῃ. ῬΙ ατὶ πιογαπι Πἰτογατα Το ρίυγα ἰία, 
εν τεῦ οοτγεέϊα, καὶ ἀεὶ λέγετε, ὅτε ὃ 
βοῤῥᾶς τονεῖ, καλὸν τυλοῦν εἶναι, ὥστε 
καὶ ἀπελθεῖν εἰς σὴν Ἑλλάδα, πΙ18}} 

εαυϊάδπι εἢξ νιάθο, φυοά ροίπε ἵπὶ- 
ΡΙΟθτὶ δας τεργεῃεπάϊ. 

ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ) Ἐχ ἙἘΐοπ. Ῥαγῖί, 
ὑμοῶς δἄἀϊδοϊς Ζειπε. 

ὃ. ᾿Αλλὰ γὰρ ὑμᾶς} [τὰ ϑίερπαπιαβ. 
πὶ ΡΥ. Τοτρῆϊ : ἰπ Ῥαγ, ἰδύπθα 
εἰ Ετοη. ὑμᾶς αρεῖ. Ἑαυϊάεπι Ἐάά, 
νεῖ. (αε!ῇ. εἰ Ετοηδηῆβ Γοτρί ΓΑ ΠΏ 
ἀλλ᾽ ἄρα φτοῖετο, ἤπε ᾿ηἰεγίοραίίο- 
Ὡἶβ ποῖα, 48} εἰἰᾶπὶ ἴῃ νυϊραῖᾶ ἴ- 
ἢ]. 

ἐμβιβῶ] Ματῖξ : διωβιβῶ, ᾿Ασ σικῶς" 
διαβιβάσω, “Ἑλληνικῶς. 

οὐκοῦν] [ἃ ΓΤ ὈΪαία ποία ἱπίεγγορ- 
[1018 οὐαὶ Βίθρῃδηο ἰοτρῆι Ὁ εἶκε 
ΡΓΟ οὖκ οὖν. 

τολευσοῦμαι) Ῥατὶ. τολεύσομαι, Ἐοη. 
τοορεύσομαι. Ῥῖο ἑκατὸν ἘΔα, νετί. 
Θυεῖ!, ἕκαστον Ὠα ες, ϑιεησεῃβ οὖν 
οὐ Ετοη, 

ϑι τς Ἔν... 

Ἤν ὉΝ 
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χ ἽΝ οὐ τ ως ΚΓ Ύ Φ μι Ἀδλο κινς “τὰ 
δὲ τοὐλάχιστον ἐν ἑκωτόν. Πῶς ἂν οὖν ὑμὼς ἐγὼ ἢ 

7 . 3 ᾿ς, -“ Ν ὡ» ὌΡΝΕΑ ΄ 

βιωσαίΐμην σὺν ἐμοὶ ὥλειν, μή βουλομένους, ή ἐξαπωτή- 
57) »" ,) ες -“ 3 “«. 

σῶς ὥγοιμι; Ποιώ δὲ ὑμᾶς ἐξωπατηϑέντως καὶ κατώ- 9 
' ὦ τ ν “Με ΟῚ 77 : Ν. 3 

γοητευϑέντας ὑπ᾽ ἐμοῦ ἥκειν εἰς Φάσιν' καὶ δὴ καὶ ἀπο- 
7 3 ΧΝ ΄΄ ἡ 77 « 3 » ἴω 

βαίΐνομεν εἰς τὴν χώραν" γνώσεσϑε δήπου, ὅτι οὐκ ἐν τῇ 
ν » ΄ 5 Ἂς Ἃ 2) ς 3 Ὺ “ 

Ἑλλάδι ἐστέ καὶ εγὼ μὲν ἔσομῶ! ὃ ἐξηπωτηκῶς εἰς 
« “ ς -»“, Ν ἘΣ ᾿ ϑ Ἂς 9 
ὑμᾶς, ὑμές δὲ οἱ ἐξηπατημένοι ἐγγὺς μυρίων, ἔχοντες 
Ψ τὴν Ἂ τέ “ μη » ΩΝ . 
ὕὅπλῶ. Πως ἂν οὖν εἷς ἀνὴρ μῶλλον δοίη δίκην, ἡ οὕτω 

τσερὶ αὐτοῦ τε καὶ ὑμῶν (βουλευόμενος : ᾿Αλλ᾽ οὗτοι εἰσὶν 10 
Ι 7] 3 » » 5 7 -“ἶ 3 Ἶ 

οἱ λόγοι ἀνδρῶν ἡλιθϑίων, καὶ ἐμοὶ φϑονούντων, ὅτι ἐγὼ 
Αὗλδιος κε » »“" » ΓᾺ 4.,. 37 

ὑφ᾽ ὑμῶν τιμῶμωι. Καίτοι οὐ δικωΐως γ᾽ ὧν μοι ᾧΦ9- 
“ » Ν οὐδ δας κ ἊΝ ΄ ἀμ) νὰ 

γοιξν, Τινὼ γῶρ ὠυτων ἐγὼ κωλύω ἡ λεγέιν, εἰ τίς τι 
δύ 3 Ν ᾽ ς« »ν»ν ΕΝ 7 327 ἐ9 

ὕνωτωι ἀγαϑὸν ἐν ὑμῶν, ἡ μάχεσθαι, εἴ τις εἐϑέλει, 
« λ ς “ ς » 7.3 μϑ -»" ε ᾿ 

ὑπὲρ ὑμῶν τε καὶ ἑαυτοῦ, ἡ εγρηγορένω! περὶ τής ὑμετέ- 
3 7 ᾽ "Δ 7 7 57 ε 

ρας ὠὡσφωλείως ἐπιμελόμενον: Τί γώρ; ὥρχοντῶς οἰ- 
΄ ς » ᾽ Ν, 3 3 - ΄ 3 "4 θουμένων ὑμῶν, ἐγὼ τίνι ἐμποδών εἰμι ; Παρίημι, ἀρχέ- 

νι 5. “ἪΆ « “ Ὁ Ὗ 

τω μόνον ἀγωϑθόν τι ποιῶν ὑμᾶς φαινέσϑω. ᾿Αλλὼ τι 
᾿- 3 Χ 3 -“ ἃς 5» ΄ 3 ΄ 

γὼρ ἐμοὶ μὲν ἀρκέϊ τοερὶ τούτων τὰ εἰρημένω" εἰ δὲ τις 
« »“Ἅ ἊΝ ΠΑΝ, Ἢ Δ 3 »-» 32 “ ἄν 1.92.) 

ὑμων ἡ αὐτὸς ὧν ἐξωπατηθήναι οἴετωι ταῦτω, ἢ ὥλλον 

9. ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς] Ῥοηαρ! σεγο. Ψα]ο- ἀείποερβ εἰ πς εἰ ΗἩ το ηίοη Φ9.-- 
Κεηδεῖ δὰ ΗἩεδτγοάοτεὶ νἱϊ. 184. τηα] θα 
Τοτίρίαπι ποιῶ δή, 8ε4 Εαπρίάθαπι 
χαὶ δὴ Μεήερο 586, Ηεϊεπθ 465. 
ἀϊνετία τη εἰ : αὰο ἱρίο Χεποόρῆοη 
{αιτα ατϊίωτ, 

καὶ δὴ καὶ] Ῥοπαπμς δ αηὶ τῖος 
ἀεξεπάίενε. Ἡπησ αἱαπὶ ρατίίοι]α- 
τὰ πὶ καὶ δὴ ἀοοσυϊς ναϊοκεπδεσ ]. ο. 
Ρ. 91. εἰ Ηεδγηδη δὰ ψίρεσγατη Ρ. 
793. Ναῃᾶ ἰρίταγ ΕΠ ατΟὨΙπίοηὶ οἷ 
ςοπ]θξϊατα εἰ δὲ καί, 

εἷς ὑμᾶς] εἰς ὑμᾶς Ταηῖ. Οὐε!, εἷς 
εἰς ὑμᾶς ΑἸάϊηα, πιᾶτροὸ Ψ]ΠοΙ, εἷς 
Ρίαπε ἀεεῆ ἴη Ετοη, 

ἢ οὕσω] Ῥοτίοῃ τη] εῦας ἢ ἐγὼ 
οὕτω. τὰ φυϊάσηι Τεπεεητῖα ρεπετα- 
115. σοηνοτγίδγοίασ τη Γρεοϊαϊετα ; απο 
Ὡὰπὰ ψοϊμογιῖ ἕδσοτο ΧΘΩΟΡΏοη, ἃπ 
114, ἀπ τατὶ ροιοίς. 

1Ο. δικαίως γ᾽ ἄν μοι φϑονοῖεν) ἘΔ 4. 
γεῖϊ, 6], τ΄ ἄν, (ἀῇαϊῖο «ε οπιχῇϊ, 

νεῖεν, αποά νἱτίατ οοτῖρὶ ἸαΠΠτ Ῥοτ- 
ίοῃ. 

ἐγὼ κωλύω] Εχ Εἴοη. ἐγὼ δἀάϊάϊι 

Ζευπε, ϑεααβηβ σις ἰάεπι ᾿ἰὈδτ Οπλὶτ- 
εἰ, 

ἐϑέλει) [τὰ σαπὶ Θαε]Ὲ, Ζεαης. 4} 
ἐθέλοι ἀδάδγαπι. είποερβ ἐσιμελσύ- 
ῥέενον ἢᾶῦει ᾿ἰθες Βτοάθι. 

τί γάρ] Ἐαα, νειὶ. στε], σύ γὰρ ἄν 
ἄρχοντας. (εααθ 5 ὑμῶν οΟπλϊτς 1 ἢ“ 
τίπα σὰπὶ Ουε]. ροίῖεα ἐροῦμεν ὧν Ρα- 
τι, νετα τ ΧΙ θεῖ τηᾶτροὸ ὙΠΟ, 

τσοιῶν ὑμᾷ:) Εχ Ετοη. ὑμᾶς δὐ]υη- 
χὶν πξοοῆδηατῃ δα (εητεηιϊίαπιὶ Ἰοοὶ 
ΔΟΪοϊ νη ἀπ. 

11. ᾿Αλλὰ γὰρ] ϑεά «εγόνη ανπ- 
2 τ ποῦ σαάάο: τιασε αὐυεν ες τπαίοωο- 
ἰογμπι ογίμηπα οηες {ἀ1ὶς ἀϊκης νἱάφον, 
[τ ἢ. 1. ᾿πτεγρτείδίαγ Ζεαπα. 

ἢ αὐτὸς} Εἴδεο οηχῆτ Ετοη. ψέγθα 
(ιν, τὰ οτάϊηαῖ, αἱ ἢ ἐξωσ', ὧν αὐτὸς 



486 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

3 »" ἴω ΄ ΄ ε 7 

12 ἐξωπατήσαι ταυτῷ, λεγῶν διδωσκέτω. Ὅταν δὲ τού- 
ε 93} ἐν ΠΛ ἐς 5 τ δ 3 7, “ 

Τῶν ὠλις εχῆτε, μῆ φῳσπελ ἥτε, ὥριν ον ὠ ουσήῆτε, οιον 

ς»» " Ὁ 5 ᾽ὔ “ ὰ δ 7, 

ὁρω ἐν τή στρατιον ὠρχόμενον τορὥγμω" ὃ εἰ ἐπεισι, καὶ 
9) «-' ς ν “ ξ΄ ὦ νς δ 

ἐστῶϊ, οἱον ὑποδείκνυσιν, ὥρων ἡμιῖν βουλεύεσϑωι σερι 
«ς »“"Ὁ 3 “ἪἬ Ἀ ψ ͵) Ἕ 7 “7 

ἡμῶν αὐτῶν, μὴ κάκιστοι τε καὶ αἰἶσχιστοι ἄνδρες φα- 

νῶμεν καὶ πρὸς Θεῶν καὶ τρὸς ἀνθρώπων καὶ φιλίων 
Ν ΄ Ν Ἂν 13 καὶ πολεμίων, καὶ καταφρονηϑώμεν. 3 } 

Ακούσωντες 
-“ ε “ 3 7] ἠέ λ' ὦ ᾿Ξ Ἵ" 

ταυτῶὼ ὁ, στρωτιωτῶι, ἐθαύμωσάν τε, τί εἰή, κωὶ λέγειν 
ἣν". 7 57, ΄, 7 τ ἐκέλευον. Ἔκ τούτου ἄρχετωι πάλιν" ᾿Επίστασϑέ που, 

Ροηδί. ϑιίερῃδηιυς Γοτ θεπάστ οοη- 
Ἴεοῖς ἢ αὐσὸς ἀκούων, ηαἷα λέγων ἴδ- 
4υθηβ. οὑτπη ἐξαπατῆσα, σορα!αθαῖ. 
Ζεαπε νυϊσαίαπι ἱπιδγργεαϊδίαγ: (δὲ 
ψιῖς ψεγο υεμγμηι ῥηΐαί, οἱ ΠεΥ: ῥοίδ, 
ΜΓ ΤΡ|Σ ἴμ ἦσο σέπεγε αἰσοίῤταίμν, «εἰ 
αἰλμρῖ 7αγ2 171 εο ἀεσεῤὶ)2, 15 ογα ἐἸηηι6 
ἄοοεαὶ, ΜΝ εΙΚε ροῆεηιυς ταῦτα ἴπ 
“αὐτὰ ταυταπά πὶ σεηίεπβ. δὰ ρῥδπα 
το] πάπα πὶ νεῦρα λέγων διδασκέτω 1ῃ.- 
(εγριείδιαῦ γοβιίραίμνγ εἰ ἀἰοοσαΐ ; τε - 
ἔϊε. Τοίαπγ Ἰἰοουμῦ ἰΐὰ νϑγηδοαϊα 
νεγίς: ἥεπη 7ομαηά σίαμὀ!, ἀκα! ἐΥ 
τυολί γι αἰοίεηι Ῥμηιἀ6 τηδολίσ δείγοροπ 
«ὐογάεη, οὐδεν ἀα!ξ 76παρα 14 ἀϊεψεη 
Ριυωιζίε απ Βείνμρ τπρελο, ὧδν ψαρὲ 
44 ὀεπυειε . 65, Ῥίαπο ἀϊνεατγίας δΌ 
ΠαΙΌΚατι τὰ νετίεπε; Οὐαμδέ αὐεν 
«]ογπαηιαὶ «Φοῦ ἐνοἦ, ἀκα! εν Μοΐ,, ερπυες- 
οἷον ἀμγολ δἰρηιο ᾿ἰγυλλμα, οὐδεν ἀμγοῖ 
3, ἐπιάε {Πεὐενυγοώμηρ δι {είγεγ σμίθη 
Μήειπιρρ πη ταῖν ρεῖννὶ ἠαύο, ἄδν δες 
αὐ ἀἱος οεμηολ, ϑεὰ εαὰ [ξηϊεη- 
ἴα εχ νεγῸ]5 ργθοοῖβ Π}]Ὸ τποάο ροῖ- 
εἰ εσίοα!ρι, ἴθ φυϊθὺβ νὶγ ἀοέϊιας 
ποη δηϊπιαάνοτγς δἀαπέϊα πη ἄν ἰη ἢ- 
εἰτῖνο ἐξαπατηθῆναι ροβοΐατε, αἱ 
οαπὶ Ζευηῖο νογιᾶβ βεγὶ ῥοίεν τὶ ἐῤίε 
114 (ταῦτα τεἤριοϊς δὰ {εέϊ, 5.) εἶδοῖ- 
2:1αἹμῦ ἀμί αἰϊμι τα ἀεοὶρία!. 8 01}}- 
οεὶ δά (εηαεπς ἐξαπατῆσαι τορείεη- 
ἄσπὶ εἰ ἄν, ηυοἀ ἐρτορῖα τιοπαϊὶ νἱγ 
ἀοέϊα5, 4] σεηίαταπι ἀδάϊὶ νεγῆοηὶβ 
ἩΙὈΚατγτΐαποο τη Ἐρμεπχοτὶά. Επτογα- 
τ 5 ΓΙ ρΡποη ΠΌυ5 ΔΠπὶ 1804. Ρ. 1775. 

12. ὃ εἰ ἔπεισι] μοι γαοίημς, Μὶ ἰα- 
2ῖμ5 (γῤιονι δὲ ἑαίε ἡενιΐ, φιαίε ἐς 
Μῥεοϊνπῖηο ἐάμο οορητ μη αύεντμς, ἴτα 
Ζειαηα ἰηϊεγργείαϊασ. Οοπίτα ΚΝ εἰ- 
κε: φμῶ γὲς Αὶ ἱησυμοί με ἰαί6 ψαρα- 
δμιεγ α ἐπιδείκνυσιν, {ε οἰεηα, Ἡαϊῃ- 

Κατ : αὐϑριη ες (7 ενζαλγθη) ἱπ ον 
“γι, πυὶς ποῖν {λον εἴπ Βεν ῥιοὶ λαεη, 
)ονυϊσοίεκε αυἱγά, ἐπάὰ βοΐ πυεὶίον τὐϑγ-- 
ὀγεϊίο. ΜΙΏϊ νῖγὶ ἀοέϊὶ ἃ νετγὰ [6π- 
τεπία δὈαγγαδ ν᾽ ἀδητατγ, [α]ατα ἰε- 
διϊοποτὰ ἐσιδείκνυσι εσὰτὶ, εἰ νἱπὶ 
ψεῦῦο ἔσεισε ἴδοετε, ᾳαοᾶ δεσεάεὶ, 171:-- 
Φύμο πὶ ἐχεγολίμτ Ὡρπϊῆοαι, ὑσοδεί- 
κνυσι νετο, αυοὰᾶ ΕΠ ἴῃ ἰἰῦτο Εἴοηῃ. εἴ 
Ῥαγιπεηῆδαβ, ἀϊοίταγ ἄς τεῦς εἴ Πο- 
τη θα5, 4] Τα ϊτο εχ απ εἰ οἤεη- 
ἄππτει [6 ἤθη Ορ᾿ Παῖ8, εἴ Πρηϊβοβίϊο- 
ὩδΠῚ Δ]14]0.8πΔ {ατατί Ὠαῦθηι. ϑεπίᾳ 
Πδαττο ΡοΟΙν υἷα 5. 11.395») 12. σῷ μὴ δύ- 
νώσϑαι φῦναι τοροσπάσην ἄξιον σὩς σπρο-- 
αἱρέσεως, ἀεὶ δὲ «ἣν ὑσποδείξαντια ποτὲ 
μὲν ὑπὸ τῆς Λακεδαιμονίων ἀρχῆς ἐσ’ ι- 

σκοτεῖσλαι καὶ κωλυΐσϑαι, ποτὲ δὲ μίζλ- 
λον ὑπὸ τῆς Μακεδόνων, Χεπορῆοπ 
(ϑ ρ᾽5. νευθπν ΘΠ θεῖ ἰΐα, ἂαὸ ἤρη]- 
Ποεῖ ἜΧΟΙΈ ΡΟ ορετγὶβ. νοὶ ἔδέϊὶ ρσορος 
το ἀοσεια αἰϊθαξηι. 

ὥρα ἡμῖν] δά, νεῖν αε]ῇ, ὑμῖν, εξ 
τὰοχ ὑμῖν ἢαῦειῖ Εἴοῃ. 

καὶ πρὸς ϑεῶν καὶ π΄, ἀνθρώπων) Εν- 
9α δος εἰ ἠοτηῖπες ἸηςΕγργείδίυσ ΖΕ - 
πάπα ἰπάοθχ, ϑθρεπαπηεγο Αὐτδηὶ 
ΛΑπηᾶδαῆς Βᾶρεῖ ὅσα δίκαια καὶ δσιά 
ἐσσι πρὸς Θεῶν καὶ ἀνδ)ρώπων; εἴ ἧς 
ΖἘΓΟΉγ]ὰ5 ΟΠοερῆ. 19. καὶ σαῦσα 
μμοῦ ᾽στιν εὐσεβὴ ϑεῶν πάρα. ἴῃ! ηυ0᾽ 
Ιοοο δάπεῆι ροβγεπλυβ Βαάϊοσ. 88.- 
ΡΓᾶ ἴ. 559 2ο. ὃς μόνος μὲν πρὸς Θεῶν 
ἀσεβὴς, μόνος δὲ σρὸς ἀνθρώπων αἰσχρός. 

ΖΕΓΟὮγ βϑαρρὈ]. 397. ξύμμαχον ἕλό- 
μένος δίκαν πρῖνε σέβας τὸ πρὸς ϑεῶν. 

καὶ φιλίων) (Ζε]Ὲ, καὶ φίλων; ρΙαηξ 
δος οτηϊῆε το. (αἱ ἀσοφαινώμεϑο. 
Βαθεὶ ρτοὸ φωνῶμεν, εἴ γεῖῦᾷ καὶ κατῶσ 
φρονηϑῶμεν οἸΑϊῖς 

πῆ υναι ντ ὔὑἰ αἰ 

. 
᾿ 
: 
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ὁτὶ χωρίω ἥν ἐν τοῖς ὀρεσι τοῖς βαρβαρικοῖς Φίλιω τοῖς 
͵ .“ 7 Ν ,. νὰ »“ ᾽ ΞἜ 

Κερωσουντίοις, ὁ εν κατιόντες τινὲς καὶ ιερειὼ ἐπώλουν 
ξι μζᾧ Ἂ 2 ἂρ Ψ » »» Ν ε ͵ »" 

ρῶν, καὶ ὡλλῶ, ὧν εἴχον. ΦΔοκουσι δέ μοι καὶ υμῶν 
5 ις ᾽ 7 ἤ νὰ 3 ἣν 3 ᾿ 

Τίνες, εἰς τὸ εγγυτώτω χωρίον τούτων ἐλθόντες, ο"γορώ-- 
» 7 ΕῚ »-ρ ἴω] Ν ων» 

σωντές τι, σώλιν ἐλθέν. Τοῦτο κοωτωμοκῶν Κλεάρε- 
« Ἂς « Ν ἧς 7 ΝΝ Ε] ν᾽ διὰ 

τος ὁ λοχοιγὸς ὁτι καὶ μέκρον εἰή, καὶ ὠφύλωκτον, δι 
Ἵν 7 Ζ ζ᾿ 2] 3.4 ἐγβρνε. ῶ "ἢ 

τὸ φίλιον νομίζειν εἶναι, ἐρχετῶι ἐπὶ αὐτοὺς τής νυκτὸς, 
ς ͵ Ε ς “Ἢ " 3 ͵ὕ Ν Ε τ 

ως τπορϑήσων, οὐδενὶ μων εἰπῶν. Διενενοῆτο δὲ, εἰ λά- 
" ΓΙ Ε Ἃ Ν δι 3 »“ ΕἸ 

βοι τὸ χωρίον, εἰς μὲν τὸ στράτευμω μηκέτι ἐλθεῖν, ἐμ.- 
Ν Ἴ 2 Ν ω ᾽ "' 

βας δὲ, εἰς τὸ πλοῖον, ἐν ᾧ 
΄ 2 Μά ΕΣ 7 5 δ 

παραπλέοντες, καὶ ἐνθέμενος, εἴ τι λάβοι, ἀποπλέων 
5 “3 -“ 
οἴχεσθαι ἔξω τοῦ Πόντου. 

Β ὟΣ ς 27 3 -“ 

ετυγχιῶνον οἱ συσληνοί ὠὡύτου 

Ἂς ἜΝ 7 

Καὶ ταυτῶ συνωμολόγησαν 
Ἐν ὍΝ. ὡς 00 » γ ς Φ Ν, {νὰ ᾽ 7 

αὐτῷ οἱ ἐν τῷ τὐλοίω σύσκηνοι, ὡς ἐγὼ γὺν αἰσιϑάνομωι. 
ε ΓΜ, 3) ἘῚ 3. ΝΈΕΣ 7 

Παραωκωλέσας οὖν, ὁπόσους ἔπεινδεν, ἡγεν ἐπὶ τὸ χωρίον. 
Ρ, ᾿ν ὧν 5 Ν Ζ « ΄ “ κ Ἂς 

ΠΠορευόμνενον δὲ αὐτὸν φϑάνει ἡμέρω Ὑενομενή, καὶ συ-- 
7 ᾿ .» ΠΝ Τα » 7 7 Χ 

στῶντες οἱ ἄνθρωποι, ὠπτο ἰσχυρῶν τόπων βάλλοντες καὶ 
7 γ' } Γ τὴ Ν »"»Ἡ 57 

«παίοντες, τὸν τε Κλεώρετον ὠὡποκτείνουσι καὶ τῶν ὥλλῶων 
7 ς ᾿ς 5 “Ἢ 5 ἃς ὧν ΕῚ 

συχνούς" οἱ δέ τινες καὶ εἰς Κερώσουντον αὑτῶν ὡποχω- 

ροῦσι. Ταῦτω δι ἥν ἐν τῇ ἡμέρα, ἡ ἡμεῖς δεῦρο εἐξωρμώ- 
ΠῚ "» Χ 7 »} Ν ΠῚ 3 

μὲν πεΐζη. Τῶν δὲ τὐαρωπλεοντῶν ἔτι τινὲς σῶν εν 
5 "»“, Γ 37) ΕῚ “ Ἂ »“" «ε ς 

Κερώσουντι, οὐπὼ ὠνήγμενοι. ἹΜετῶ τοῦτο, ὡς οἱ Κερα- 
Ζ͵ » 2 »"»“-᾿ »’ε 2 “ὦὧ᾿ 7 ς« 

σουντίοι λέγουσιν, ἀζιεκνουντοί τῶν εἰ τοὺ χωρίου τρεις 
27 “ ΄ ἊΝ ἊΝ ΝΣ ] Ν ς ΄ Ἄ 

ἄνδρες τῶν γεραιτέρων, τῦρος τὸ κοινὸν τὸ ἡμέτερον χρη- 

χόλος τῶροις βαρθαρικοῖς Ετοη. βαρ- 

βαρικὰ Παῦεῖ, ἀειπάς ἐπώλουν ὑμῖν 
(εϊξ. 

χωρίον] Ἰιδοηοϊανίαπὰ εἰ ὙΥεΙῆαηα 
χωρίων ὨδὈεπῖ. 

ἐλθεῖν} Ῥατ, ἀσῆλϑον ὨάΌετα ἀϊοὶ- 

ἴυτ. 

εἰς πὸ σἰλοῖην} Ατιϊσαϊατη εχ (αῇαὶ. 

δάϊιγηῇ οαπὶ Ζ2 6. Ώ1Ο, 
οἱ ἐν τῷ πλοίῳ) Ματξο ϑιερῇ. εἴ 

Ῥατγιΐ, οἱ ἐκ τοῦ «πλοίου. 

17. ἐν σῇ ἡμέρᾳ] [τὰ Ἐτοηπ.  αἷρο 
ἀεεβ ἐν ργϑροῆετιο. [εϊηάς ἐξορρῶ- 
μὲν συε]ξ, 

14. Κλεώρετος} [τὰ (οἷ, ϊς εἰ ἰῃ- 
τα, αὐϊ να]ρὸ εἰ Κλεάρατος. 

καὶ μικρὸν Ἐχ Ουεϊῇ, Εἴοπ. καὶ 
εἰ (εαυθὴ5 τῆς δῃΐθ νυκσὸς Δαάιαὶς 
Ζευηε. 

τῷ. σὸ χωρίον] Εἴοπ, φόδε τὸ χωρίον 
“--εἰσβάς. 

σῶν δὲ ““ἀαἀρασπ'λεόντων ἔσι τινὲς] ΕτοΠ.ς 
σῶν πλεόντων εἴ τινες λέγουσιν, ἀφι- 
κνοῦνται, τε 115. οπλλς. πὰ εἰ5. [π- 
τε] Πρ πίαγ, 4] ν. 4, 1. ἀἰσαπίοῦ ἐλ 
Κιρασοῦντος κατὰ πάλατταν κομίζε- 

σαι. 



δ᾿ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

18 ζοντες ἐλθεῖν. Ἐπεὶ δὲ ἡμᾶς οὐ κατέλαβον, τρὸς τοὺῤ 
95) [4 7 ᾿ ς: .-ὦ » 

Κερωσουντίους ἔλεγον, ὅτι ϑ'αυμώζοιεν, τί ἡμῖν δόξειεν ἐλ- 
»-ὋὉ΄᾽ ΕῚ 5 27 

Θεέν ἐπὶ αὐτούς. Ἐπεὶ μέντοι [σφᾶς λέγειν] ἔφασαν, 
“ 9 ᾽ ἐὰν “» δ Ν “ τὲ 7 ᾽ 
ὅτι οὐκ ἀπὸ κοινοῦ γένοιτο τὸ τορώγμω, ἤδεσιϑαί τε αὐὖ- 

Ἂς ΄ -"΄" » « ε«»ν 

τοὺς καὶ μέλλειν πὐλέϊν δεῦρο, ὡς ἡμῖν λέξαι τὼ γενό- 
Ἂς ἃς 7 - δ δος 7 

μένω, καὶ τοὺς γεκροὺς Θάπτειν αὐτοὺς κελεύειν λωβόν-- 

10 Τῶς τοὺς τούτου δεομέϊ γους. 
" ΕἸ ͵΄ ἃ 

Τῶν δι, ἀποφυγόντων τινὲφ 
«ς 95) ὧχ » -“2Σ΄ 9 ' 

Ἕλληνες ἔτυχον ἔτι ὄντες ἔν Κερωσοῦντι" αἰσϑόμενοι δὲ 

τοὺς βαρβάρους, ὅποι ἴοιεν, αὐτοί τε ἐτόλμησαν βάλλειν 

τὸςς λίθοις, καὶ τοῖς ἄλλοις παρεκελεύοντο. Καὶ οἱ 

ἄνδρες ἀποθνήσκουσι, τρεῖς ὄντες οἱ πρέσβεις, κατωλευ- 
΄ . ΓΞ Ὺ ν Ν, ον ΕῚ ΓΔ 2] ἢ « “2 ς 

φοσϑέντες. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἐρχοντῶι τῦρὸς ἡμνῶς οἱ 
2 ᾿ ὦ ΟΥ̓́ Ὁ] Ὁ -Ὁ 

Κερωσούντιόι, καὶ λέγουσι τὸ πρᾶγμω" καὶ ἡμεῖς οἱ 

στρωτηγοὶ ὠκούσωντες ἡχιΘόμεθω τόϊς γεγενημένοις, καὶ 
Ψ Ὺαἢ »ἣῪὋ»" »“Ὕ δ 

ἐβουλευόμεϑω σὺν τοῖς Κερασουντίοις, ως ὧν ταφείησων 

21 οἱ τῶν Ἕ λλήνων νεκροί. Συγκοωθήμενοι δ᾽ ἔξωθεν τῶν 

ὅπλων, ἐξωίφνης ὠκούομεν ϑορύβου πολλοῦ, τυάϊε, παῖε, 

18. ἐπὶ αὐτούς] [τὰ Εἴοη. Ψα]Ρο εἰ 
σρὸς αὐτούς, 

Ἐπεὶ μέντοι σφᾶς λέγειν ἔφασαν 
ϑιερῆϑπυς ἔπεισα μέντοι σοΟΙΓ σε : 
γψυϊραίατπι Ζεαης ἰτὰ ἀείεπαϊ ροῆξ 
ςσεηίεθαϊ, αὐ νετρῦα σῴῷᾶς λέγειν ἴῃ Ρὰ- 
τι. εἰ Εἴοῃ. ᾿ἰργο οὐδ ἀε! εγεπηῖατ, 
ἔρίταν (βοαῖς, ὙνεΙΠκζε ἔδγγὶ μού ρὰ- 
ἐαυαι, ἢ νογίᾶβ (6 σγεέάργε, 14 (δ 76 
2᾽ΟΜΜΜΗ Αγ , 

ἥδεσθαι! σε αὐτοὺς] Ἀερεῖε οἱ Κερα- 

σούντιοι λέγουσιν, ὩΟΠ ἔφασαν, αὐοὰ ἴα- 
ὁετδ 1ᾳθεῖ Ζεαπε. 

σλεῖν δεῦρ] Ἐχ Ῥατίί, εἰ Εἴοη. ἐν- 
ταῦϑα ἀεάϊι Ζειπε. 

ὡς ἡμῖν λέξαι] ΑἸάϊπα, δῖερῇ. Οπε!, 

ὑμῖν Ὠαθεηῖ ; ἀεϊηάς νυ]ραῖϊατη λέ- 
ξειαν ἐσ Είοῃ, εἰ ΑΓ, σουγοκιξ 
Ζευπα. 

αὐποὺ; κελεύειν] Ῥγορίπαηθποβ οσοϊο- 
τατα ἰη 6] Πρ, εἰ ῬΑΓΡδτς ορροῃηὶ 
οεηΐες δ γεῖῆκε, φυϊθὰβ Γοηΐαπὶ Πὰ- 
τηδηϊζαῖὶς. ταπίαπι. {ΠἸΌετς Χοηο- 
ῬΏοη, 400 ξήαν!β ΟΠ ΓΘ ἢ ΟΥ̓ΘΘΟΟΓΌΣΩ 
Μϊοταπὶ ἃρράγεγοῖ, ϑεὰ αὐτοὺς ἴῃ αὖ- 

σῶν τααῖαι Ουε}. [Ιάεπὶ οὐπὶ Οαῇαϊ. 
ϑάστειν οὐ 9 Τα πτηα Ὠαροῖ αὐ 
σοὺς ϑάστειν. 

σοὺς πούπων δεομένους} Πῖδοσ δρίαηξ 
ἃ Ῥατγη, εὐ Ετοη. τούτου εὐϊάϊς ϑτερὮς 
αποὰ Πᾶρεῖ ἃ ρτίπηδ πίαηα Οπεϊξ. εἰ 
τηᾶύρο Ὑ1ΠΟ1. 

19. τινὲς Ἕλληνες ἔσυχον ἔφι ὄνσες] 

Ῥατ, εἰ Ετοη. παδεηξζ τινὰς Ἑλλή- 
νων τυχεῖν ἔσι ὄντας. {εἀ ἴτὰ Τεααξηίία 
οἴἰατὴ τασταηάα ἔαεγηξ. 

ὅσιοι ἴοιεν] Ἐτοη. ὅσιοι εἶεν, ϑεαάεηφ 
πωρεκελεύοντο εχ πγᾶῖσίηθ ϑίθρῃ. Ρα- 
τ, εἰ Εἴοπ. ἀεάϊ ριῖὸ διεκελεύοντος 
ηαυοΐ {εηΐὰ ἀϊνετίο εἰ αἰΐεηο δ ἢ. Ἰ: 
ἀϊοίτατ. 

20. ἠχϑόμεϑα) Ἐχ Εἴοη. εἰ Θαεϊῇ. 
σε δὐήϊαηχῖς Ζεαπα. είησερβ ὅπως 
ἄν Ὠαῦειῖ Ετοη. 

21. ἔξωϑεν σῶν ὅπλων) Εκίγα νεῖ 
ἀρ σαβρα, ἔμπροσθεν τῶν ὅπλων αἰϊδὲ, 
πὶ οοποὶ αὐδάν μν ἄμσες ἐκογοῖ μ5. 

παῖε, παῖ] ΑἸϊογασω σίατε οὐ ξ 
Ετοης 
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Δ 7] 7 Ν »" ᾿, 

βάλλε, βάλλε. Καὶ τάχω δὴ ὁρωμεν πολλοὺς τροσ-- 
᾿ 7 9. »ἢ Ε »" Ν Ν 

“γέοντας, λίϑους δ᾽ ἔχοντας ἐν ταῖς χερσὶ, τοὺς δὲ καὶ 
3 ὰξ ς Ν 7 ς Ἂ Ν « 

ὠνορουμένους. Καὶ οἱ μὲν Κερωσούντιοι, ὡς ὧν κωὶ ἑω- 23 
7 ,. . ς -“ “ 3 ἰῷ 

ροκότες τὸ τῦωρ ἑωυτοῖς πράγμα, δείσαντες ὠποχωρουσι 
Ν 3 - 5 Ν Ν ὲ ς ὡς ΒΗ, 

πρὸς τῷ ὅλο. σαν δὲ, νὴ Δίω, οἱ καὶ μων ἔδεισαν. 
"ὕ Ν᾽ ε Ν᾽} 3 Ἂς Ε ΄ .«“ 3 Ἢ 

Εγωγε μὴν ἡλϑον τῦρος αὐτοὺς, καὶ ἠρώτων, ὃ τι ἐστὶ τὸ 23 
-“» » δ' ἡ Υ Χ ἮΝ δὲ χὰ ε δὲ 

τραγμβώ. Τὼων σῶν μέν, οι. οὐδὲν ἡδέσων, ὁμῶς δὲ 
͵ Φ » -» - » δ λίϑους εἶχον. ἐν ταῖς χερσίν. Ἐπεὶ δὲ καὶ εἰδότι τοὶ 

“2 ΄ ς ς 3 » ἘΜ ἐνέτυχον, λέγει μοι, ὅτι οἱ ὠγορωνόμυοι δεινότωτω ταοιοῦσι 
Ν ἢ. ΡΣ ΞΖ ς “ὦ Ν “ ,Α 

τὸ στρώτευμω. αὶ εν τούτῳ τίς ὁρῶ τὸν ἀγορανόμον 24 
“α Ν᾿ Ν, ἤ 2 : » Ν 4 τὰν 

Ζηλώρχον, προς τήν Θώλωττων οτοχωρουντῶ, κῶϊ ὠνε- 
; ς 2 « 4 “ ὮΝ Ν ᾽ δΝ τα 7 

κραγεν᾽ οἱ δ᾽, ὡς ἤκουσαν, ὥσπερ ἤ συὸς ἀγρίου ἡ ἐλώ-- 
»-: », Ἄς 4... Ἃ ς ΟῚ νυ 7 

ᾧου φανέντος, ἴεντωι ἐπ᾿ αὐτόν. Οἱ δ᾽ αὖ Κερασούν- 5 
ς 3: ς “" Ε ξ Ἂ ᾿ 2 

τοί, ὡς εἶδον ὁρμώντως καϑ' ἑαυτοὺς, νομίσαντες ἐπὶ 
οὺς Ὁ τ Ω ΝΕ 7 ᾽ Ν 

σφᾶς ἵεσθαι, φεύγουσι δρόμῳ, καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς τὴν 

Θάλωτταν. 
3 77 «ἢ ᾿Ν χῦ Ε] ᾿: "»“ 

ἐν γετο, οστις μή ετυγχῶνεν εστίιστο μενος νειν. 

΄ 7 »ὝἭ » 

τούτους τί δοκεῖτε: ἠδίκουν 
7 γ2 «» 

λύσσω τις ὠσπερ κυσὶν ἡμῖν 
"" 2] ν, 

τοιαῦτω ἔστωι, ϑεάσωσϑθε, 

τῆς στρατιῶς. Ὑμεῖς μὲν 
54. 5. 5 ΄ 7 - 

οὔτ᾽ ἀνελέσθαι τούλεμον, ὦ 

22. παρ ἑαυτοῖς} ἘΔά4. νεῖ. πε]. 
αὐτοῖς. Ἰ)είπσερβ ἦσαν δ᾽ ἔνδηλοι καὶ 
ἡμῶν οἱ Ῥατιί. Ετοη. 

23. καὶ εἰδόσι «ινὶ ἐνέτυχον] Ἐϊοη. 
οπλο καὶ οἰ τινὶ παθεῖ ἐπέτυχον. 

24. καὶ ἐν τούτῳ] Ἑτοη. καὶ ογΪΠι ς: 
εχ οοάεγῃ νυ ]ξαῖατη ἀνα χωροῦντα (ΟΙ- 
ΤΕΧΙ. 

ὥσσερ ἢ συὸς} Εχ Εϊοη. ἤ δάΐοιῖνι 

ΕῸΡΠΟΙΪΕΘ εἰ ΠΌΙΏ ΘΙ σδιία. 
25. Οἱ δ᾽ αὖ] Εχ εοάεπι Εἴοη. νὰ]- 

ξαῖαπη Οἱ δὲ Κερ. οοτγεχὶς Ζειηδ. 
νομίσαντες ἐπὶ σφᾶς] ϑῖερΠαπιις ΠΊΕ- 

Ταοταῖ ἐογρίαταβ ΠᾺ5 : νομίσαντες σω- 
φῶς ἐπὶ σφᾷς ἵεσθαι, αἰζετδτη : σαφῶς 

᾽ ͵΄ 
ἐμ έσττωκοι. 

΄ Ν ς »ὋἪΆ᾽ » κν 

Συνεισέπεσον δὲ καὶ ἡμῶν ωὐτῶν τινες, καὶ 

Καὶ28 
ἣ » Σ ΕΣ Ἁ ΝΝ 

μὲν οὐδὲν, ἔδεισαν δὲ, μῆ 

ἘΠ οὖν τυτῶ 
.«“ Ψ ς»ν 39 

οἰῶ ἈἈφΦταστωσις μεν εστοῶ 

ε ᾿ 3 3] 7 

οι, σῶντες οὐκ ἔσεσθε κυρίοι 27 

δ 7 -“ 

ὧν βούλησϑε, οὔτε καταλῦ- 

νομίζοντες ἐπὶ σφαγὰς γίνεσθαι. Ῥατί. 
Παῦες σαφῶς νομείζοντες ἐπὶ σφῶς γίν:- 
σϑωι. Ἑτοπ. δἴἰαπη γένεσϑα, ΠΔΌει. 

ἐσύγχανεν ἐπιστάμενος} (σαε], ἐσιστ. 
3 ,ὔ 

ἐτύγχανεν. 

26. τί δοκεῖτε) Ῥατι, εἰ Εἴοη, δά- 
ἄππε δεῖσαι δηλονότι. φαοΐ Ιἄεπη δά π]- 
τὰτηδηταη πῃ [1ΌΤΙ5 ΤΟΥ ΡΕἶ5 τερετίῃ ΠῚ 
ἃ ΘΥΑΠΊΠΊΔτΙΟΟ δα ρῥτοϊεξϊα πὶ οἶα 
σοηΐα!ε δι ρΡ Δ ηα5. 

λύσσα) 1ἴὰ συπὶ Θίερ Δ ΠΟ ΓΊΔΓΡῸ 
ΨΠΠοΙ. λυσσῶν Ἐάὰ. νεῖῖ, (ὐσαεῖῇ. 

ὩΣ δν ἀνελέσϑα!) Εαά. νεῖ. Οαεῖξ. 

Είοη. ἀν ἑλέσθαι. ἀείῃσερϑ βούλοισθε 
---ϑ λοι ἔτοη. 

1 
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7 δ 277) } 9...» ὦ ᾿ ΡΝ 

σαι" ἰδίᾳ δὲ ὁ βουλόμενος ἄξει στραάτευμω, εῷ᾽ ὃ τι ἂν 
Φ Ψ; γ7 ε -“ὝὝ 27 Ζ, ΩΝ ψιῶ 

εϑέλη. Κἀν τινες πρὸς ὑμᾶς ἴωσι πρέσβεις, ἢ εἰρήνης 
͵΄ὕ ἷ ὮΝ τὰ Ν 7 7] ς Ἂ» 

δεόμενοι ἡ ἄλλου τινὸς, κωτακωίνοντες τούτους οἱ (βουλό-- 
ν» - “, -“ Ν ᾽ »"- “, Ἂς 

μένοι, τοοιήσουσιν ὑμᾶς τῶν λόγων μὴ ὠκούσωι τῶν πρὸς 
ς »" “7 7 δ δι ἡ Ἀ ς »“, .« χὰ 

48 ὑμᾶς ἰόντων. [Ἔπειτ δὲ, οὺς μὲν ἂν ὑμέϊς ὥπαντες ἐλήησϑε 
ΕΣ ᾽ Π -“ ͵ “ .“ .΄ χα « Ἂς 

ὠρχοντώς, εν οὐδεμιξ χώρο ἐσοντῶιϊ" ὅστις δ᾽ ἀν ἑωυτὸν 
Φ, Ν ᾽ ἢ" ὩΣ Ζ ᾿ 

ἐλήτωι στρωτήγον, καὶ ἐϑ ἐλή λεγείν, βάλλε, βάλλε, 
τ 953] ς Ν ΓΝ 3 Ψ 

οὗτος ἔσται ἱκωνγὸς καὶ ἀρχοντῶ κατακαίνειν καὶ ἰδιώτην 
ς ΄“ Ν Δ ᾽ “ 57 δ εὖ ς 3. ἂν 

ὑμῶν, ὃν ἂν ἐϑελυ, ὠκρίτον, ὧν ὠσίν οἱ σεισόμενοι αὐτω, 
.« “ 2 ΄ “Ὁ ΠΥ" ᾿ς 

Ὡρῶσπερ καὶ νῦν ἐγένετο, Οἷα δ᾽ ὑμῖν καὶ διωπεπρώχω- 

σιν οἱ οὐδ᾽ ίρετοι οὗτοί στρωτηγοὶ, σκέψωσϑθε. Ζηλαρ-. 
Χ ἂς ἐπα Υ 3 ᾿ " -Ὁ  ε -“Β .) 

χος μεν γὰρ ὁ ὠγορανόμος, εἰ μεν ἀδικέ ὑμᾶς, οἴχεται 
5 νά Ε ἩΨ διδῷ Ε Χ δ Σ »“" Ὑ 

ἀποπλέων, οὐ δοὺς ὑμῖν δίκην" εἰ δὲ μὴ ἀδιμοέϊ, φεύγει 
3 ο 7 τ Ἢς 5 Μ - 5 

εκ τοῦ στρωτεύμωτος, δείσας, μὴ ἀδίκως ὥκριτὸς ὦπο- 
ω ς Χ , 7ὔ Υς, ἊΨ 7 

80 ϑάνη. Οἱ δὲ καταλεύσωντες τοὺς πρέσβεις διεπρώ- 
ἜΘ » λ Ὄ ε ᾿ 5 » Ἀ 

ζαντο, ὑμῖν μόνοις μὲν των Ἑλλήνων εἰς ΚΚερασουντῶ μῆ 
3 Ν Ἂν Δι Ν Ἂς 3 Δ Ε “ ΄ς ᾿ 

ὠσῴωλες εἰναι, ἐαν μή σὺν ἰσχύϊ, ὠφικνεισιῦ ον" τοὺς δὲ 
Ἂς ὰ Χ 2 ς 7) ον 

νεκροὺς, οὺς τορόσϑεν αὐτοὶ οἱ κατακανόντες ἐκέλευον 
͵ 7 ! Ν Ἷς 24 »“ 3 

Θάπτειν, τούτους διεπράξαντο μηδὲ σὺν κηρυκίῳ ἐτι ἀσ- 
᾿ " ᾽ » ιν ᾿-. 3 ἮΝ ), ἃ. ὦ 

Φαλες εἶνωι ἀνελέσθαι. Τίς γὰρ εὐσελήσει κήρυξ ἰέναι, 
“ή 3 7 3 ε -“ Ι 

81 κήρυκως ἀπεκτονὼς ; ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς Κερωσουντίων ϑέώψαι 
3 ις » 7 5 ᾿ τὰ -«“ 5) "Ὁ αὐτοὺς ἐδεήθημεν. ἘΠ μὲν οὖν καλῶς ἔχει ταῦτω, δό- 

“χ,««ῳ.ῳ«ῳ ε ς 7 2 ἊΨ» Ἂν ΕῚ 

ξάτω ὑμῖν" ἵνα, ὡς τοιούτων ἐσομένων, καὶ Φυλωκὴν ἰδίο, 

ἢ ἄλλον τινος] Ἐΐοη. εἶναι οὕστινας ἡμῖν Ουε]ξ, 
κασακτείρωνσες. δείσας: ΑθεΙ ἃ ΤἰΌτο Ετοπεηῇ. ᾿ 

28, κατακαίνειν καὶ ἰδιώτην ὑμῶν] 

Ἑτοη. κασακτανεῖν ΟΠ ὑμῶν ; ἀδ1η- 
ἃς ἰάδπὶ σειϑϑόμενοι ὨΔΌΕΕ. 

29. Οἵα δ᾽ ὑμῖν) Ἐχ Ῥατιί, νυ]ραίατα 
ἥμεῖν σοττοχὶς Ζεαης, εἴ πεσρώχασιν 
ταῦίανίε 6χ πηᾶγρῖπθ ϑιερῇ.. Ῥατγί, Ε- 
ἔοῃ. ἔΐρο ργϑίεγεᾶ καὶ εχ Ῥατι, δά- 
ἡαηχί ροιὲ ὑμῖν. 

μὲν γὰρ] Ἑτοπ, Πρ γ᾽ γὰρ οὐλϊε, 
δὶ ἀεϊηοερβ ἡμᾶς Ποιεῖ, ὧὐ ροΐζεᾷ 

30. ὑμῖν μόνοις ἘτΟΏ. ἡμοῖν μόνδιςτττε 
ἀφικνῆσϑε. Ἑαάα. πεῖῖ, (συ 61, ἀφικνεῖ- 
σϑε, 

31. ᾿Αλλ᾽ ἥμεῖς) ξεάϊ δά {εξ. 20. 
Θεηίατγη ποη νἱάϊε ἰοοὶ Ζεαπεα, 4φυετ 
γγειῆκε 8. νεγρῖ5 ἀρεγαϊξ ; ἐἰρμίψεξ 
πος φμίαοηη Τ67112|67 70γ6 φΟΉ  εἼγημδν 
φημ τἰίαηπι ἱδραϊϊονιοῦι ψμ(ορέγε «νεἰϊεύ, 
χορανιμγεε Οογαμηῖου, μί σε, Οδ- 
τεατα Εἴοη, ϑάψψαι αὐτῶν μαθεὶ, 
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ὝΨΝ ς δ; ε “ "“ ] 

ποιήση τις, καὶ τὼ ἐρυμνὼ ὑπερδέξιω πειρᾶται ἔχων σκη- 

γοῦν. Εἰ μέντοι δοκεῖ ὑμῖν ϑηρίων, ἀλλὼ μὴ ἀνϑρώ- 82 
ε Ἂς »Ἢ 2 »“ “ ! 3 

σῶν, εἰνώ! τὼ τοιωῦτα ἔργώ, σκοπέιτε παυλὼν τιν᾽ αὐ- 

τῶν" εἰ δὲ μὴ, πρὸς Δὼς, πῶς ἢ ϑεοῖς Θύσομεν ἡδέως, 

ποιοῦντες ἔργω ἀσείβη, ἢ τοῖς πολεμίοις πῶς μαχρύμε- 

9, ἣν ἀλλήλους κατακωίΐνωμεν ; Πόλις δὲ φιλίω τίς 88 
« ΄΄ ΄ [7 Δ ε ᾿"»ο“, 7 ΕῚ Ε] " »-οδὟρ 

ἡμῶς δέξεται, ἥτις ἂν ὁρεῷ τοσαύτην ἀνομίων ἐν ἡμῖν 5΄ 
39 Ἶ "ἢ δ γ ϑεω ὮΝ Ν Ἂς ᾿᾿ Ὁ» 

Αγοραν δὲ τις ἀξει ϑαῤῥῶν, ,ν Ζέρι τῶ βέγιστω τοίυτοῦ 

ἐξαμωρτώνοντες φαινώμεθα; Οὗ δὲ δὴ πώνυ οἰόμεθα, 
7 9 ᾽ 7 ν “Ὁ ς “Ἥ 7 327 ν , 

τεύξεσ ων ἐσωώινου, τις ὧν ἡμῶς τοιουτοὺς οντῶς ἐπ νε- 

« » ᾿ ῚἾῪψς εΥ « δῷ Δ ΄ “ 

σείεν ; ἥμέεις μὲν γὰρ οἱδ᾽ ὅτι πονηροὺς ὧν ᾧαΐημεν εἰνωξ 
'- ᾿Ἶ ο»“᾿ -“᾿ 

τοὺς τῶν τοιαυτο σποίουντῶς. 

3 7 3 ’ὔ , ΕΝ "ἢ Ὰ 7 

Ἐκ τούτου ὠνιστώμενοι πτῶντες ἔλεγον, τοὺς μὲν τούτων 54 

ἄρξαντας δοῦνωι δίκην, τοῦ δὲ λοιποῦ μηκέτι ἐζέῖίνωι ἀνο-- 

μίας ἄρξαι" ἐὰν δὲ τις ἄρξη, ὥγεσϑαι αὐτοὺς ἐπὶ ϑανώ- 

ποιήσῃ] ἙΔά. νεῖξ. σε], ποιῆσαι. 
32. μέντοι] Οὐε] ἢ, μένφσι Ὠαῦειῖ. 
33. φσίς ἀξεῇ] Ἑάά. νεῖ. σσυε]ξ, ἕξει, 

Πεΐηοερθ ϑίερῃαπαβ οοπῃ]εθοῖς (οτὶ- 
Ῥοηάσπ: περὶ ποὺς ἄλλους τὰ μέγις 

στα. ΜΝΥεϊΐκε οσοηίτα πηοηεὶ στὰ μέγι- 
στα εἴϊε Ὦ. 1, τὰ ἐν τῇ ἀγορᾷ. Δἀὰ 
Ὦδος δυΐετη, ἀποτγαπιὶ τηαχί τη ἤι 
1π ἔοτο τῃηοπΊεπίιῃ πη, ρετίίηεῖα σοὺς 
ἀγορανόμους, Δα Πα ΟΓΙΠΊ ἰηἸα]ᾶτὴ ςοη- 
αϊθοπετη τείρισετα Χεηορδοπίετη. 
ψιαπι Ἰοοὶ Ὀθ πα [οπΠπῆξδ νἸἀδίατ ὅ1ε- 
Ῥῇδηιμς, ουἱ ΔΝ εἰΠκίαπᾷ ᾿πιεγρτγείδτιο 
ΠΌΪοΟ πιοάο πηράειαγ, ΑἸϊαπὶ ταῖῖο- 
ποῖ ἴπιπ Ηδίθκατὶ Γου θεῃ ἀο ἥν πέρι 
τὰ μέγιστα τοιαῦπα---αινώμεςγα ; Ποη- 
τᾶ αυεπὶ τποηπαϊς Οεξηίΐίογ ΠρῇεηῆἉ 
ἰπ Ἐρδεαπμετιἀϊ θὰ ἅπηὶ 1804. Ὁ. 
1775. [1 ἀγορὰν βετηῖπα ποίϊοπο Ῥο- 
πὶ, ἀεΐῃμάς ἀεῦετγε οῆςξ φαινόμεθα. Τρίε 
περὶ τὰ μέγιστα 1 γεδτς γπαλΊ1 7π0-- 
ΙΗ ἱηϊετργείδίαγ, εἰ σοιαῦσα (εηΐὰ 
δάνεγθὶ! ἀϊέϊατη σεηίεῖ, ΜΙΠῚ νετὸ 
Ἰοουβ ἰασαποίυ5 εὔδξ ν᾽ άἀεϊατ, εἴ ρος. 
νέτθα᾽ ἀξε, ϑαῤῥῶν ἐχοϊά! {8 νϊἀδηταγ 
μεθα δἰϊηυοῖ, 4088 ᾿ἰΠ] τ] τῇ ἀγορανό- 
ῥμοις ἰἰϊαῖατη, ἀεὶ πάθ νετοὸ σϑοάεπι ἰ6- 
ξΞατοτγατη νεὶ ργθοοπτ ΠΊ ἢ π᾿ ΒοΔ Δ ηϊ. 
ξαφος ργοοημπι, υτροῖε εταν ]πηᾷ 

7τί. βεητίατα νἱοϊαίο, οατ ἱπιρί8- 
ἰᾶῖε σοπ) πέϊα, ἰὨρτίτηἶα Πρηϊδοατί 
νἱάδίυν νευὉ15 περὶ τὰ μέγιστα. 

δὴ πάνυ] Εάά. νεῖτ. (σε! , δεῖ σώνυ 
οἰώμεϑα. Ἑκοη. οὗ δὴ πάντων οἰώμεϑα 
φεύξεσθαι ἐπαίνων. Ζεὰπα οὐ Ηὰΐ- 

ΟὨΙπίοηο ᾿ῃς6] Πρ ἀηῖε ἐπαίνου ῥτθο- 
ΡοΠιϊοηεπὰ σερὶ, ὐαρι ψμοά αὐλπεί αὐ 
ἐαμώεηη, φμαηη 1105 Ο)79 σοι ομἑμγο5 
εἴ7ε [ῥέγαγιμς. (οηῖτα Δ ειῆκε σάν- 
σως Ῥτϑοίεγεαϊ : αἰ βου] τε νετ- 
τοπάο οὈΐσαγαν Παὶῦκατι. ΜΙΠΔ 
“π“ντων Ρτοερίδσεῖ, εἰ γαξζατα νεῖθο- 
ΓᾺ ΠῚ παίαγαὶ 5 [8115 οἣξ ἀδοαϊδε νἱ- 
ἀειαγ: πάντων δὲ (τούτων) ὧν τοῦ ἐπαί- 
νου δὴ οἰόμεϑα «εύξεσϑαι, τίς ἄν ἡμᾶς-ττ: 
ἐσαινέσειεν; ϑεὰ Χεπορἤῆοη οὗ ἀἰϊχὶξ 
τείεγεπβ δὰ ἐπαίνου, Οἀπὶ εχίρεξιατας 
ὧν δὰ πάντων τοϊαῖα τη. ῬτῸ ἡμᾶς Α}1} 
ΠΠρτὶ ῥγεοῖθι ΕἘπά. νεῖ. διερῇ. {συ π- 
ἄάαπι, Οοάά. αι. εἰ Ουε]ῖ. ἀδὴς 
ὑμᾶς. 

34. ἀρξαντας) Ἑάά,. νεῖῖ, Θε] Ὁ. Ε- 
ἴοῃ. ἀρξοντας. ϑεηυεηβ μηκέτι νιυβ- 
Βᾶτο οὐκέτι οαπὶ Ῥατΐ, εἰ Ετοπ, ρτϑον 
τὰ] Ζαυπα. 

ἄγεσθαι---ϑανάπῳ) Ταπῆϊπα, Ουεΐξ, 
Ἐτοη. ϑανώτου πε ἐπί, ΑἸάϊηα, δτερξ, 
ϑανάσῳ, ῬαΠΐ, ἄγασϑα; --- ϑιανάφιρι;, 

Ν 2 
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τῷ" τοὺς δὲ στρατηγοὺς εἰς δίκως πώντως καταστήσαν", 
- εἴνωι δὲ δίκως, καὶ εἴ τι ὥλλο τις ἠδίκητο, ἐξ οὗ Κῦ- 
οος ἀπέθανε" δικαστὰς δὲ τοὺς λοχαγοὺς ἐποιήσαντο. 

85 Παρωινοῦντος δὲ Ξενοφῶντος, καὶ τῶν μάντεων συμβου- 

λευόντων, ἔδοξε καὶ κωϑάροι τὸ στράτευμω. Καὶ ἐγέ- 
υγέτο κωϑωρμός. 

ΠΑΡ ΙΗ, 
- Ὁ Ἂς ε -“ “-“ 

ἜΔΟΞΕ δὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην ὑποσχεῖν τοῦ 

παρεληλυθότος χρόνου. Καὶ διδόντες, Φιλήσιος μὲν 

ὦφλε καὶ Ξανθικλης τής φυλακῆς τῶν γαυλικῶν χρη- 
΄ ΄ς 7 5, ὩΡΒΤΝ Σ Ἧ 4 27, 

μάτων τὸ μείωμω, εἴκοσι μνῶς" Σοφαίνετος δὲ, ὅτι ἀρ-- 
ς δ“ ΄ “ »“"" 

οχῶν αἱρεϑεὶς κατημέλει, δέκω μνᾶς. Ἐξνοφῶντος δὲ 
,] ᾿ κὰ δὰ 3 “ 

κατηγόρησαν τινες, ζώσκοντες πωίεσϑαι ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
« « 7" ἊΝ ͵΄ 3 -“ 

φὼς ὑβρίζοντος τὴν κατηγορίων ἐποιοῦντο. 

Ματγροὸ ϑιερῆ. ἄρξεσθαι---Ὺὐανάσου. Ἐκ 
ἹΜυτεῖῖ επχεπάδίοπε ἐπὶ Θανάτῳ ἀδάϊς 
Ῥτίπλας Η υἱοὨ! οη, σοΟΠΊρᾶταἢ5 ἷ. ύ, 
16 

εἰς δίκας] ἙΕάά. νεῖ. (υεῖξ, δίκας 

οὐγταηΐ. ϑ6αθθπ5 τὸς θεῖε τηᾶ- 
11π|. 

35. καϑαρμός} Ἑτοπ. ΠἰυεγΓ καϑαρὰ 
δΒαρεῖ, ᾳαοά εχ κάϑωρμα οτἴατῃ Βᾶ- 
θεῖα σεηΐες Ζειηδ. 

1. διδόντες} ἴς. δίκην. Οοπίτα Εἴοη, 

εἰ Ῥατ, διδόντων ἀδηϊ. 
γαυλικῶν) Ῥτδοία!ε απο Τοτῖρία- 

Τάτῃ σοη ἢιπηδίατη ἃ ἰἰτο Εΐοη. νὰ]- 
ξαῖθο γαυλιτικῶν, αυοά εἴ εἰϊαπὶ ἴπ 
Οὐε]ῇ. (γαυλιτῶν ἴῃ ῬατΓΙ].) Γιδοπο]ὰ- 
νἴι5, Υε!ῆαβ εἰ ἩΠυτοπιπίοη. Ηείγ- 
οἰϊαβ. ἥσπο ἰρίατι Ἰἰοσαι τείρίοοτε 
νἱάδτατ, ΟὉΪ ἀοοσεῖ: Ταῦλοι----καὶ τὰ 
Φοινικικὰ πλοῖα γαῦλοι κωλοῦνται" καὶ 
ψαυλικὰ χρήματα τὰ ἀπὸ τῶν πλοίων, 
ΟΠ. δά Ατπορπδηῖὶς Ανὲβ νετία 
β09. Ταῦλος Φρινικικὸν σκάφος, καὶ νῦν 
προπερισπώμενον' ἐπὶ δὲ τοῦ ἀγγείου ὀξυ- 
πόνως, Καλλίμαχος Κυσπρόνε Ἔ δόνιός 

με κατήγαγεν ἐνθάδε γαῦλος. Ἡεΐγ- 
ΟἿ Ἱπιεγρτεϊαϊ: οηθπὶ δὰ τηθγοαβ πᾶ- 
νἰθις νεξϊας τεέϊα τοίετε νει ῆζε, ἀς 

αυΐθι5 εἴ γν. 1), 16, οοτηρᾶταῃϑ ΕεΪ- 

Καὶ ὁ Ξενοφῶν 

Ἰεηϊσογαπι 1. 6, 38. τὰ χρήμασι ἔ"- 
ϑεμένους ἐς τὰ πλοῖα. (τὴ 8115 Ζεὰπα 

ἀθ πᾶῦϊο (οἷ. ν. 1, 12.) ἱπεεγργειδτγ 
ΠΔΌΟΙΘγῖ5. οἱ νεηάο. ΑἸΙ ἱπιε ἔσαηξ 
Ρθουπίδμ ἀξ πᾶν ρ}}5 σοδέϊατη. Γαυ- 
λισικῶν ἴάτηεη ἐχῃϊθεὶ Τοχίσοη Μ8. 
τὨειοτίσατα ἃ ἈυΠηΚεηϊο δά Ηείγ- 
οΠίατη σοπηραγαίατη, εἴ ΕἸ γγηο]ορ!- 
ουτὴ Μ.Ρ. 221. 1. 48. 81 ρᾶτβ ἰηΐεγ- 
ΡΓΕίατοπἶα αχίαί. [Γαχίσοη τγἤείοτιϊ- 
οὐπὰ αἰ ετία Χεπορῃποηίετη δαξϊοτγεπὶ 
ποπηϊηδῖ, [η Ατπορῆδηδ γαυλὸς εὐἀϊ- 
ἴατη μάθει Ἑάϊτο Βευποκίαπᾶ. 

σὸ μείωμα)}) Πεεξίμρι Ἰηϊεγρτέϊζαϊαν 
Ιηάοχ Ζευη δι, 27), 171141102]6771 72167.- 
οἰ ὟΝ εἰἴκε, ᾳαὶϊ τοΐαπὶ Ἰοσαςτοπεῖα 
Εχρ οαῖ : γημ ίαίμα οἰ οὐ :ηηηεεηίας 
γηογοεές. Οξεηϊίναπ) οἀΐατη τῆς Φυλα- 
κῆς ἴείοτί δά ᾿ῃτε}}Πρε πἀτὴ ἕνεκα νεὶ 
δίκην, αὐ εἴκοσι μνᾶς ῬΕΙ͂ Δρροϊ ἰοπαπὶ 
7 ΔὨΓΌΓ, 

ἄρχων αἱρεθεὶς] Ἐχ Εἴοπ. ἔδτο ἄρ- 
χὼν ρηπηὰβ ταπίτας ἘατΟΒΙπίοη, 
΄αοά νοσδθυ πὶ ἰάπηθη 18 ΠῚ Οἱ ΠῚ 
Λπηγαίοο 5 νετίεπαο ἐχργοπῖε: {(εὰ ἢϊσ 
τααΐϊα κατημέλει τεάαϊάϊς γεσω δέν 
οατπὰ ἤὲ ἀς περὶ ρεπιία ἴῃ τπσποῖα 
οὈδυαημάο. ΟἿ, ν. 3»1. Ιιβοῃποϊαγίυϑ 
αἱοφ εὶς εἰς τόδε Θοῃ]θοοταῖ, 
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ἀναστὰς ἐκέλευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον, πρῶτον λέξαντω, 

Ὃ δὲ ἀποκρίνετωι" Ὅπου καὶ τῷ 

Ὁ δὲ εἶπεν" 3 

᾿Αλλὼ μὴν καὶ χειμῶνός γε ὄντος, οἴου λέγεις, σίτου δὲ 

σοῦ καὶ ἐπλήγη. 

ῥίγει ἀπωλλύμεϑα, καὶ χιὼν πλείστη ἡν. 

3 7, ἐς 2 7 διῦναι 
ἐπιλελοιπότος, οἴνου δὲ μηδ ὀσφραίνεσί᾽ αι πσωρόντος, ὑπὸ 

ἿΝ 7 »Ρ » ΣῚ « ἐς 

δὲ τόνων τοολλῶν ἀπαγορευόντων, ττολεμίων δὲ ἑπομένων, 
ΕῚ ᾽ ΄᾿᾽͵ »"»" " ς »"-Ὠ᾽᾿ »» 57 ε 

εἰ ἐν τοιούτῳ καιρῷ ὕβριζον, ὁμολογω καὶ τῶν ὄγων ὑβρι- 
ἡΛ ἐπὶ Α͂ϑΆ δυ᾿ ὧν «“ ΤΑ 3 τ στότερος εἰναι" οἷς ζΦασὶν ὑπὸ τῆς ὕβρεως κόπον οὐκ εγ- 

, ε Ν ΄ ᾽ ᾽ 3 ͵΄, 
γίγνεσθαι. ὥμως δὲ καὶ λέξον, ἐφη, εκ τίνος ἐπλή- 4 

75. 
9 5 πνν 5 7) 5 ἃς Ν ὯΝ Χ 

ἐσγοίον ; ΦλᾺλ ὠπύήτουν : ὡὩλλῶ Ὅερι τπωιδικῶν μωχόμενος, 

7 77 Ἁ » 3 δ 7] 

Πότερον ἡἥτουν τι σέ, καὶ, ἐπεὶ οὐκ ἐδίδως, 

3 7 7 ᾽ τ Ζ » ΝᾺ 
ὠλλὼ μεθύων πωρώνησω; Ἐπεὶ δὲ τούτων οὐδὲν ἔφησεν, 5 
5 7 δὲ εἷς δι Ὑνες τ » 9) ᾽ὔ 5 

ἐπήρετο αὐτὸν, εἰ οπλιτεύοι" Ουκ εῷη" σπώλιν, εἰ σελ- 
ζ΄ 5. ΔᾺ ἍΜ ἯΣ ἐν ΕΣ Ύν, 4 

τάζοι: Οὐδὲ τοῦτ εη᾽ ὡλλ ἡμίονον ἡλώυνον, ταχϑεὶς 

2. ἀναστὰς} ΤΑΌοΓ Εΐοη. οπλιἶξ, 
Δἰτεγατη πρῶτον οταϊὰπς Οὐαὶ, Οο- 
εχ Ῥαπ, Ετοη, Βερίαβ Β. εἰ ἴῃ Ἐδ- 
δῖὶο Α. εταίατῃ θγαῖ. 

τοοῦ καὶ ἐπλήγη) ΜαΪὶε Ἰοτν ας δά 
ΟΒαῦζ. Ρ. 294. νεγίῖξ : φα 14 σογβῥο- 
σὶς ῥανγε ῥεγοώζμς ζμογεί. 

σῷ ῥίγει] Ἐτοη. ἀτγεϊσα τὶ ΠΊΕ, 
Βεϊηοερβ ἀπολλύμεθα Εάά, νεῖί. εἴ 
(πο! ς, Ὁείεγαισι σοταρατῖα ἀὲ ἴεπι- 
ΦῬοτΙδ ἰν. 4711. 

3. τυαρόντος}]) Μᾷατρο ϑίερῇῃ. οὐπὶ 
Ῥατ, εἰ Ἑτοη. ΠἰΌτο τσαρὸν ἀατ, Ροτ- 
{οη σοϊηρατας ΡῃΙ]Θπιοπμαε πὶ διοοὶ 
Θεία. 86. σιτάρια μικρὼ τσροσφέρων οἵ- 
νου 9 ὅσον ὀσμήν. εἰ ΛΙεχίπ Αἰμεηθὶ 
ἦν. Ρ.. 134: ἅπαντες ὀρχοῦντ᾽ εὐμὺς, ἢν 

οφἴνου μόνον ὀσμὴν ἰϑωσιν. 
ὑβρισσόπερος) Ρτονεγομπ ταρειϊξ 

Τοϊαπας ἴῃ Ρίεμοϊοριῆα, αοὶ εἢ 
ὄνων ἁπάντων ὑβρισπότατος. ἴῃ Ριίοα- 
ἴοτα εἰξ ἀσελγεστέρους τῶν ὄνων, Ῥτο- 
τα αἤπὶ ΠΙΡΙἀϊπα εχαγάδίσθητεβ 41- 
οσυπίαγ ἰαίοϊνιγε, ὑβρίζειν, αἴαυμες ἴτὰ 
γε ἐδ αῇηϊς αττασ Πεγοάοξαβ ἰν. 
129. Ρ]ϊΠῖι5. νἱ}]. 69. {οΥ1, αβηας 
τιαγες ζαϊραίος τπηεῖτς τ ῤίεγο. ΟἿ, δά 
Ὁ] απ} ]65 νὶ. 37. Οεἴεγασῃ νεῦρα 
οἷ: φασὶν----οὐκ ἐγγίγνεσθαι Μοτο νἱΐα 
ἔσει ἤρα, ἀαοσαπη ἔθηῖς Ζεαης. 

ἤδφο εἴ νἱὴ ἀοξε! ἀπποίδιϊο : Ῥΐαηε 
2,0 ΡΥ 471 (ἢ, 1717) στὶ ῥγονογώϊο πίϊ- 
ἐμ, φμοα ογηρῖδμς ΠΟΥ Μ71 6078 ἀεί, 6κ- ἢ 
ἐισα ιοηεηε οὐ ἐλ τρία παΐμνς ἀϊ})ο- 
γία εἰ οὐεγψαίϊἑοης γοῤοίϊίαη αὐάέτε. 
Οοηίτα ΝΥ εῖίκε : Πως “«ογῴα 1" Χο,ιο- 
λοηπῖσ μϑ φιίαοηι ποῖ οἠοπαάμπί, ῥγῶπ 
ενίηι μῆς ῥγοσογδτμηε ἐλ ΠοομΥ 7π11- 
ρμ5 ὑμίρο Κγεγμερίαίμη. ΜΙΊὮΙ [τᾷ ν]- 
ἀείασ, ΡῬτγονθεθίατη ααϊάθτη νυ]ρὸ 
ποῖαπὶ εἤδθ ἀδροῖ, αὰο 415 ἴῃ οτα- 
τος δά να ]ρὰβ αἰ Γ : ἴα] ἰηίοτ- 
ΡΓεϊδιτοπε πὶ Ε1ὰ5 δάάεδγο, ἱπορία πῃ 
ἔοτεῖ. ϑβεά υαττὰγ ΧΈπορῃοη φῥτόνεῖ- 
ὉΪΔ11 Ἰοσατίοπα ὄνων ὑβρισπόσερος ΠΟῚ 
[ἐπα ρῥτορτῖο ἄς Πἰδ1ἀ1πε, {εὰ ἀς 8η1- 
τΐ ἱτηροίεπίϊα ΠΟΙ 15 ἴῃ ἰρῆ5 Πγ8}15 
(15 4] επἰίααα Τ᾿ α]ἀπιῖ5. Ορὰϑ ἰβὶ- 
ἰὰγ εγαΐ ᾿πίεγργεϊαϊίίοπα Ὀτανὶ, αὐ ἀο- 
σεγαίαγ, ἀρῖδ σοπηρατγατῦϊ 6] αἴπηοαὶ Ὠο- 
Τα Π6 ΠῚ ΟΌτὴ ἃΠη15 ὑβριστοτάτοις. 

κόπον] ἄδτρο ϑίερῇῃ. σόκον, Ῥατὶ, 
σόπον ἨαΌὈεϊ. 

4. ἔφη, ἐκ «ἰνος] Ἐχ Ιἰῦτο Βτοάθε 
εἰ Εἴοη. ἔφη δάἀάϊάϊε Ζειπα. ἐκ σίνος 
εἴ γωαηι οὗ σαμ αι. ΤλεΙΠΟΘΡ5 10- 
τἰπὰ τοσρώνημα, Ἐϊοη. ἐπαρῴνησα. 

5. ἤλαυνον] Ῥατιί. ἐλαύνειν, αυοά 
ἔεγτ ροιϊεῆ, ἢ τερείαίαγ ἔφη. Ὠεῃ- 
ΠΕΡ58 ὑσὸ συσκήνων ἀαϊ Ετοπ, 

συ 
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δὺπὸ τῶν συδσκήνων, ἐλεύθερος ὦν. 

᾿ς ψιγνώσκει τε αὐτὸν, καὶ ἤρετο" 
πάγων; Ναὶ μὼ Δί᾽, ἔφη" σὺ γὰρ ἠνάγκαζες" τὰ δὲ Ε΄. 

7 τῶν ἐμῶν συσκήνων σκεύη διέῤῥεψνας. ᾿ 

ἑν ψις, ἔφη ὁ Ἀρίνῥων, τοιαύτη τις ἐγένετο" Διέδωκω ἄλ-. 

λοις ἄγειν, καὶ ἐκέλευσω τορὸς ἐμὲ ἀπάγειν" καὶ ἀπο- 

λαβὼν ἅπαντω σῶα, ἀπέδωκά σοι, ἐπεὶ καὶ σὺ ἐπὶ 

ἀπέδειξας τὸν ἄμα, Οἷον δὲ τὸ πρᾶγμα; ἐγένετο, ἀκού--: 

δῶτε, ἔφη: καὶ γὼρ ἄξιον" 

8 ᾿Ανὴρ κατελείπετο, διὰ τὸ μηκέτι δύνασϑαι πορεύε- 

σϑαι. 
“ « »"Ὕ 5 5. . “» 37) «- δον 

εἰς ἡμῶν εἴη" ἠνάγκασω δέ σε τοῦτον ἄγειν, ὡς μὴ ἀπό- 

λοιτοὶ 

Θ,Συνέφη τοῦτο ὁ ἄνϑρωπος. 
͵ 

ὀπισϑοφύλαξι τοροσιὼν, βόϑρον ὀρύττοντω, ὡς κατορύ- 

1ὸ ξοντῶ τὸν ἄνϑρωπον' καὶ ἐπιστὰς ἐπήνουν σε. 

εἰαρεσνημισταν ἡμῶν συνέκα με τὸ σκέλος ὁ ἀνὴρ, ἀνέ- 

Ἀρώγον οἱ παρόντες, ὅτι ἡ ὃ ἀνήρ" σὺ δὲ, εἶπες" Ὁπόσω͵ 

ὁ. Ἦ σὺ εἶ] Ναϊξαίατα Εἰ σὺ εἴ τε- 
ξὶς νετίαμς Ταωσε ἴς ἐς ὃ [εὰ εἰ ἴῃ τ }} 
αυςροπα παίρίᾶπι δΔαπιδιτατα νἹὰϊ : 
αυᾶτε οἸεηηε ἦ τεροίαϊ. 

διέῤῥεψας] Ετοπ. διέξῤῥηξας, τηδτΡῸ 
ΨΠΠοΙ, ἔῤῥιψας. ϑιτάρεχ νεγθαπὶ 
Ρτγϑΐεγο, Γεὰ ἐξα αἱ Γ διώῤῥεψις. 

,. ἀπάγειν] Ἐχ Ῥατ. ἀγαγεῖν τεσε- 
Ρὶ: Ζευηβ, Ῥγορίου ὙΤΠοπηδε οὈίεγν- 
τἰοπ ΕΠ], αὶ πηοπεῖ νειθαπὶ κελεύειν 
ἐπ Βηϊτνα πὶ δου ῆϊ Ἰαηξῖαπι (οἰεγα 
Βαῦετε. 

8. δέ σε «οὔτον] ῬΙΟΠογΊξη σε 6χ ἸΪ- 
Ῥτγοὸ Βτοάξροὶ, Ῥαγη, Ετοη. εἰ 5ιερῃδ- 
πίδηα δἀϊαηχὶῖ Ζευηε. 

ἐφείσοντο)} Ετοη. ᾿ἰθεσ δπίθροηϊξ 
Ῥτοποτηθῃ ἡμῖν. Ἰθεΐποορβ ἙΕάά. νεῖι. 
Ουεῖξ, συνέφη γ᾽ οὕτως. γτιᾶτρο ΥἸ]οΙ, 
συνέφη γὰρ οὕτως ὨδὈεῖ. 

9. κατορύξονσα) Μαῖὶε Ῥατχὶί, κατο- 
εὐττοντα Ὠδθοῖ (ογρτ ἢ}. 

ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΪ. 

ἄς ΑΝ ΤΗ͂Ν ν΄. ὦν “ αὐ ὦ “ ᾿ 
Καὶ ἐγὼ τὸν μεν ἄνδρα τοόσουτον ἐγίγνωσκον, ὁτι 

ἮΝ, ἌΧ « 3 ΧΝ Ἂν 

καὶ γάρ, ὡς ἔγω οἰμαι, 

5 ἣξ “ ,ὔ ͵ 3 ἧς “-Ψ: 

ἐπεὶ τπροὔπεμψψά σε, κατωλωμβανω αὐϑις, συν τοις 

76 πὸ ἰδ ῥογίεγαὶ ῥοιη. 

Ἐνταῦϑα δὴ "ἄνα- 
3 δὲ Ὑπὸ ὑφ Ὁ ΑΝ ΄,χ ἥς. 
Η σὺ εἰ ὁ τὸν καώμνοντῶ 

᾿Αλλ᾽ ἡ μὲν διάρ-- 

Ρ ΕΙ ᾿ 

πολέμιοι εᾧείποντο, 
3 »“Ἢ 9] ε Ψ 

Οὐυκουν, εφη ὁ ᾿Ξενοῷων, 

Ἐπεὶ δὲ 
Ψ᾿ 

10. συ καῤψαὶ Ματῖρὸ ϑδίερῃ. συν-. 
ανέκαμψε ἀδῖ. 
Ὁπόσα γε βούλεται" ὡς ἔγωγε] νάϊ! 

ξαίυτη εἶπες δστόσα γ᾽ ἐβούλου, ὡς οὐτα, 

Μαυτεῖο εἰ Οοάϊοϊθὺ5 Βερὶὶβ Α. Β.. 
τησῖανὶ. Μ|αυτείαβ ᾿Ἰπτογργείδιασ : 7}72- 
σαί (ἀπὲ, φμαη μη μΐὶ Τα, ἘρῸ φιῖ-ο 
εἶεν! σι ἀϊπις ποῖ ουεῆατη. ϑεὰ [τα 
ΟΠετα5 ἰτᾺ : Θμείψμε οἤοίε φωοη αἰ, 

Τητα]}ρῖς πες 
Ρε ὅδε ἀ ἀνὴρ, Ιὰ εἶ Χεπορῆοη, δὰ νεῖΞ- 
Ὀαπὶ βούλεσαι ; (εἀ Ρ]αγα ἱπιε! Πἶροσα 
Τροτίθτ, υὐ Γεπιςητία ᾿ἢα εχ νεγρὶβ 
ΡοΙ͂ϊε Ἔχιυπάϊ. Θυᾶτγα εαυϊάοτῃ ἢ πηρ} 15 
οἴτεγ Ματετὶ ἱπιςγργοιδ πατῇ ἃπηρ]ε- 
οἴοτ, ἴῃ αυ8, τοίεγιαγ βούλεται δὰ ρτξ- 
σδάξης ζῇ ὁ ἀνὴρ, αυοὰ ἥταα] οἤπε5 
Ρτδοίεηῖεβ τα τες σοποϊατηανογδηΐ. 
Ασοεάϊτ τοῦς. θὲ Βερίας Ο. ἰῃ 
400 ἰᾶπΊεη εξ βούληται. Ζειηῖο ἰε- 
ἔϊῖο νὰ] ατὶβ εἰορδηίίοσ νἱάξίαγ, φαᾶίσι 
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γε (βούλεται: ὡς ἔγωγε αὐτὸν οὐκ ἄξω. Ἐνταῦθα 
εν" 7 ) » ᾽} ᾿ » 3 ἐδ 

ἐπσαίσον σε" ἀληϑη λέγεις" ἔδοζως γορ μοὶ εἰδότι ἐοικέ- 
.-, 3) 

νῶϊ, τι ἔδι. 
Ἄν »} μν " " ΄ ον δον ἢ 

Τὶ οὖν ; εῷη, ἡττῶὸν τι ὠπέϑανεν, ἐπεὶ εγώ 11 
εῚ “4 4“Ψ αν «ς »“ Ε) ε 

σοι ἀπέδειξα αὐτόν ; Καὶ γαρ καὶ ἥμεις, ἐῴη ὁ Ξενο-- 
» 7), ᾽ 7 . 7 Ἔ 

ᾧῷων, τπιώντες ἀποϑανούμεθα᾽ τούτου οὖν 
»-"ὦμὝ 

ἐνεκῶῳ ζωντῶς 
« », "“- -“" "»Ἑ Ὰ Ἔ-ι ᾿ 

ἡμᾶς δεὶ κατορυχαγήναι ; Τουτον μὲν ὠνεκρογον τῦῶντες 12 
« 3 7 37 ΟΕ 3 ΓΕ. Ψ΄ Ν ͵ 

ὡς ὀλίγας τπαίσειεν" ὠλλους δὲ ἐκέλευον λέγειν, διὼ τί 

ἕκαστος ἐπλήγη. 

γεν" 

3 Ε 3 ΝΡ, ψ Ἂς 5) 

Ἐπεὶ δ΄ εκ ἀνίσταντο, αὐτὸς ἔλε-- 

Ἐγώ, ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ πποῦσωι δὴ ἄνδρας πολλοὺς 13 

ἴα ᾿πιεγργείδίυγ : αζεεδας σμῤΤἸάε, ἐέ- 
ΙΕΥ͂Ε, 7101 χα ἀεδεδας, (ξὰ φμαρ σμῤῖε- 
ῥα:. ΜΥεικε ᾿ή Μαγεῖὶ τϑιίομα τα- 
ΡΓεμεπάϊε, ηαοά ἴτὰ {[ἀ]τεπ ὁσόσον 
Τοτὶρῖαπι ορογίμεταϊ. [ρίε νυ ]βαῖα τη 
ἴα τυείυτγ, οὐ ὁπόσα φροπίυτη ρτεῖ 
ΡΙῸ ὁποσάκις: ἴἰἄημε ουπὶ ἐβούλου 
7απξϊατη ἤσηϊβοαγα αἷς φώα με ῤ'}- 
πε, Τμ σεγο ῥεγημαοῖν τά τἐμά 
ἐγέῤαδας : ἔρο ΕΣ πο ῥογίαδο. Ἐχ- 
ετρίαπ ἤπλ}}] 6. πο Ροίαϊε νἱγ ἀο- 
ἑϊὰϑ ; πεο αἱρίαπι 416 τερεγζατα [τϑ ΄ 
Ρυῖο. ῬΙΠιπέϊοπαγα ετίδτῃ τηαίανὶῖ 
εἴ ροίαϊξ : ἐβούλον, ὡς" "Ἔγωγε. ϑεά 
60] σγοροα οἰαηΐ, ποτα πὶ ρατι σΌΪ τ 
ὡς ἴῃ 6) αἱπηοά! ογαῖοηθ ΟΠ δηΐθρο- 
ὩΪ: ἰπ αἰΐεσα νϑεῖοὸ γδίίοης Μαγεῖὶ ὡς 
[οἰεπηὶ ποτα ροπίιαπΊ) {ει εἴ 
εδαίατα τεάαϊε ργθοσεάδηςς ΟΥΑΙ ΟῺ 5. 

ἔδοξας} Μαὶςε Εἴοη. ἔδοξε. 
11. καὶ γὰρ καὶ] Οὐτὰ ΗυτςοὨϊπίο- 

5ο εἰ Δ εἰΐκιο 5: ερῆδη) οοη]δξϊατγαγῃ, 
601 αἰτεγα πη καὶ δα! ϊτ, τεσερὶ. σάν- 
σὲς ΟἹ Εἴοπ, είποαρ8 κασόρυχ- 
ϑῆνωι ἀεαϊ εχ ᾿ἰὑτο Βτοάφιὶ εἰ Ετοῃ. 
Ρίο νυϊραῖο κατορυγῆναι. 
12. Τοῦτον μὲν} ϑΘίερῃδπὰβ οὖν ἀἄ- 

Ζαηδὶ νοϊαϊε ; τεέϊε, ρυῖο. ΘΕ] ΌΕῈ5 
τοάντες οταϊς Ετοη. Αἀ ὀλίγας ἴη- 
1ε! ρὲ τληγώς. [εᾷ τηᾶῖρο ΥἹΟΥ͂, 
ὀλίγου ὨαὈεῖ. 

τταίσειεν)] Εαά. νεῖς, Ουεὶξ, ταῖς 
σαΐεν. 

ἄλλους δὲ ἐκέλευον] Μυϊσαίατη ἄλ- 

λον δὲ ἐκέλευον ΘίΕΡΠΆΠῸ5 σΟΥΓΙ ΚΕ Ὀδϊ 
ἄλλον δ᾽ ἐκέλευε. Ῥατι, Εἴοη. ἄλλος δ᾽ 
ἐκέλευς Ὠαῦεηϊ. ππάς ΗμπτοὨιπίοη εἴ- 

ἔροϊς ἄλλος δ᾽ ἐκέλευε, ααοὰ τεςερὶϊ 

Ζειπα. Απιαίριϑ εἴσῃ ψεσιῖ : ΤΗπδ 
αἰϊος αἴσεγε 7μ{Ἔγμηί, 8εὰ τεξὶε πηο-- 
παϊς ν εῖκε τὰ ἐοτίρεα πη οροτία δ 
ἄλλους δὲ ὁ Ἐξενοφων ἐκέλευε. Τρίε 'ρ1- 
(ὺΓ ΥεΝΚιατα [δου 5. απ), [τὰ ἐδ8- 
ταθη, υἵ ἰοσὰπῃ ποπάθτγηῃ ρΡετγίαηδία πα 
ες βαίυαατη. ϑυίρισοῦ ἐδ Οἵ τὰ : 
Ξενοφῶν δὲ καὶ τοὺς ἄλλου; ἐκέλευε λέ- 

γειν--εϊστεὶ δὲ οὐδεὶς ἀνίστατο. (Οετῖα 
Ἦδες Βιοάφοὶ εἰ Ἐτοη. μδθεης ἀνίστω- 
40. 

13. τυολλοὺς} Οτημες Ῥατῖ, εἰ Ἐ- 
ἴοη. ἀεδίποερϑ ἕνεκεν ΟὟ εὐφωνίαν ἀεάϊξ 
Ζευπα 6χ Οσπεϊξ, εἰ Ρατι, 

[Οταῖῖο Χεηορῃοπιῖβ ἤὸπ ἕο  υπ 
τηοάεβίοῦ οὐ εὲ ργαάδητχοσ, [εὰ ᾿ρΐα 
εἰῖατη ρεγιοάτς ψεγθοσατη ἀτέϊιι5 οοἷ- 
ἩΡΔΌΙΓαΥ, ἢ ΓοπΠρεσταγῃ τεοὶρίαπηὰβ 
Οοάϊσοπ) Ρατγῆ, εἰ Εἴοπ. ἢᾶπο : ̓Εγὼ, 
ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ παῖσαι, δὴ ἄνδρας 
ἕνεκω ἀταξίας, ὅσοις σώζεσθαι μὲν ἤρκει 
δὲ ὑμᾶς, ἐν τάξει σε ἰόντων καὶ ῥαχο- 

μένων, ὅπου δέοι. ὉΌδΪ νυϊξο εἀϊτογ : 
ἄνδρας τυολλοὺς ἕνεκα ἀπαξίας, οἷς εἴ 

το! ]ὰ84. ϑ8ε4 οβεπάμπηϊξ τὴς τηεαίαθς 
ἃυτες ΡΈΠΙΕΙΝΙ ΤῸ δα αΘὨϊε5. ἰόντων μα- 
χομένων μοί ρτοποζηϊηβ δος αἰδενατα 
ὑμῶς, δα νἱάδο, αυϊά ἰμοτεσηας :πΠ- 
τε} ρα ο ὑμῶν στα Ζεαηϊο δὰ βεηί- 
εἶνοβ 105 τάγα ἄστε δοςσαίαι νῷ ρτο- 
Χίτηο τοὶ αξεδηῖθα οπ]ο  Ιεηάος. Θοϊὰ 
ΕΠ ΠῚ ἱτηρεάμε Χεπορπομῃίεσῃ, 4η00- 
τηΐϊπα5 Γ ) αηρετγεῖ ἰόντας μαχομένους ὃ 
Ἐχετηρίαση ἢπ}}}}85 ἱπνεσῆοπὶς ἐᾶἂ- 
(Ὁ π. ΟὉ} 5 ταῖῖο οοπαπηοάα 8αΐ ΡΓο- 
ὈΔ01}15 πο ἂρραῖδαῖ, εααίϊάεγη δἰ δὲ 
Ἰη Χεπορδοηία γαρεῦτα ΠΟ ταο:λὶ Ὡϊς 
Ἐκ Εριβοίαᾳ.] 

υ4 



“06 ἵ ἘΧΡΕΌΏΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

μὴ 5 " ὡ “ ’ Ἃ 3 δ ἃ οὐ ἃ » 

ενεκῶ ἀταξίως οἷς σώζεσθαι μέν ἡρκει δι ὑμᾶς, ἐν 
7 5.3 Ν τῷ ., ΄ ." ἤ(ἋἋ, ΝΧ 

τάξει τε ἰόντων κῶὶ μοωχομενων, ὁποὺ δέοι" αὐτοὶ δὲ λι- 
7 Ἁ. ψ, “4 ε ἐ 4 ΄, 

πόντες τῶς τάξεις, τυροϑέοντες ἁρπάζειν ἤθελον, καὶ 
ς »-" "ε» Ἃ » ) 3 “ ε 

ὑμῶν λεονεκτειν. Ἐπ δὲ τοῦτο τωώντες ἐποίουμνεν, ὥπῶν- 
ἊΝ 3 ν΄ Ἵ Ν οὔ 4 

14τες ἂν ἀπωλόμεθω. ᾿Ηδὴ δὲ καὶ μωλωκιζόμενόν τινώ, 
κ᾿ Ν 3 3 ἐζ ΕΗ ὁ ΕῚ Ἂς .“.7 ς Ὄ 

καὶ οὐκ ἐϑέλοντω ἀνίστωσϑθαι, Φλλωῶ τὐροιεμύενον ἑώυτον 
»-“ 7ὔ Ἂς δ᾽ τ δ τὸ ᾽, 7 

τοῖς πολεμίοις, καὶ ἔπώισώ, καὶ εβιωσάμην πορεύεσθαι. 
9 Ν Εν “διὰ ὯΝ ἃς 5. 7 3 ς 

Εν γῶρ τῷ ἰσχυρῷ χείμων, καὶ ὠὐτὸς πότε ἀνωμένων 
ἃς ΄ .»»,) Ἂν ᾿ 

τινωὼς συσκευωζομένους, καὶ εζόμενος συχνὸν χρόνον, κῶτ-- 
Ρ» ᾽ τὸν 2 Ν ὡνΝ “4 με ᾿. 

ἐμώθϑεν ἀνωαστὼς μόγις, καὶ τὼ σκέλη μόγις ἐκτείνως. 
Ε 2 ψΨῳ 5 Ὁ Ἂ 9 7 37 

15 Ἐν ἐμαυτῳ οὖν τέίρων λαίβων, ἐκ τούτου καὶ ἄλλον, 
ε ἐν 3 7 ͵7 4 Ν 

ὁπότε ἴδοιμι κωϑθήμενον καὶ βλωκεύοντω, ἤλαυνον" τὸ 
ἊΝ »“ ᾿ ἈΠ 5 ᾿ Ζ ω ᾿ ὰχ- 

γὰρ κινέσϑοι καὶ ἀνδρίζεσϑ᾽ αἱ ταρέϊχε ϑερμασίαν τινὼ 
ΚΑ: ᾽ - Ἂ Χ πἰρρᾷ . δ," 7 3} . 42 

καὶ υγρότητω" τὸ δὲ καϑησϑωι καὶ ἡσυχίον ἔχεῖν εώρων 
Ἔ Ἂ Ν ὯΝ 5 7 ᾿ς “" Ν Ἂ»" ΕῚ 

ὑπουργον ον Τῷ τέ ἀποπήγνυσϑ αι τὸ ἰμον, κωὶ τῷ ὥπο- 
Ἂ ὴ- χὩ ἘῈΕ 7 Ὁ“ Ἂ, 

σήπεσϑθαι τοὺς τῶν ποδῶν δωκτύλους" οὐστερ σολλοῦυς 
« » 2) ἕά 27, ’΄ 3, « 

16 καὶ ὑμέις ἴστε πωϑόντως. ἔΑλλον δὲ γε ἴσως ὑπολει- 
Ψ ͵, ἜΚ Ὁ ΄ ἣς 7 Νς ὙΨΟΥ͂, τς 

πόμενόν που διὰ ρώστωνήν, καὶ κωλύοντω κουὶ ὑμνὼς τοὺς 
᾿ Ἂς ς ΄-“, Ἂς “7 7 5 

πρόσϑεν καὶ ἡμῶς τοὺς ὄπισθεν πορεύεσιει, ἐπ σώ 
΄- . ἊΝ Ψ ἘΝ ἰόν Ζ 7 Ν 

1) πὺξ, πῶς μή λόγχη ὑπὸ τῶν πολεμίων πωίοιτο. Καὶ 
ἐκ “τὴ »" 3) ἌΓ ΡΟ » 9, δ τ ἃ. δα ἢ 

γῶρ οὖν νυν ἔξεστιν αὐτὸς σωϑεῖσιν, εἴ τι ὑπ ἐμου ἐπο-- 
ἊΣ Ἂν Ἢ 7 “ » ἈΠΌ ΡᾺ -“ 

Θον παρὰ τὸ δίκωιον, δίκην λωβέν. ἘΠ δὲ ἐπὶ τοῖς 

οἷς σώζεσϑα. ῬατΗ͂, Ἐΐοτ. ὅσοις σώξ. 
ἀεϊησερϑ ἡμᾶς Ἑτοη, Πδθεῖ. 

ἤρικει] Τιεοπ ον" νεγποπαπιὶ ἰδ ἄαϊ 
Ζεὰπε: φμέόμς (αὐὶς εδαΐ, φιιοι οῤετα 
εὔνα (αἰυὶ ἐὔεηί. Ἐλθέτι5 Π ατοπ!η- 
ἴοῃ : φιῖ {αὴὶς φμΐαίοηη ἡ αδιμονιη1 «ομγα 
οῤεγα 1ησοίμηηος εὐαάόγε. Ἡαίὀκανέ 
νεηαῇε: ἄς ἐς οὐ ππυαν σοξαίίφη 60. 
“Ὧι, ἀμγοῖ ἐμοῖ σεφολησι τὴς βγη. 

ὑμῶν πυλεονεκσεῖν) Ἐΐοη. ἡμῶν ἢδ8- 
Ὀει. εῖπάς ἀπολώμεϑα Εάά. νεῖῖ, 
ΟυεἸξ, ἀπωλώμεθα Οαῇδ]10, 

14. μαλακιζόμενον)] Βῖοη. μάλα σπιε- 
ζόμενον. ϑεααθητα σοτηρδταθατη Οὐ ΠῚ 
Ογτορ. νἱϊ. 5. 76. ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ 

προϊέναι αὑτόν. ΟἿΌΪ σποροΐεσθαι [οτῖσ 
Ρία τ, πηδ]ο. 

κατέμαϑθον ἀναστὰς} δεηᾷ πιὸ αἰ }}- 
Ομ οΥ βεύρογε, Ζεαπα. ὕοπιγα ΥΥ εἰ- 
{κε δὰ ἢ. 1]. ἀναστὰς (οἰ]σεῖ εἶναι, ῥτὸ 
ἐμὲ ἀναστῆναι. 

μόγις] ΑἸίογατα μόγις αθε ἃ ᾿ἰῦτο 
Ετοηεηῇ. 

15. ἴδοιμι] ΕΑά, νεῖί. εἴδοιμοι. 

τό. ὑπολειπόμενόν σου} ῬαυΠ, ἀπ'ο- 
λειπόμενον, ἘΐοΩ. ὑσολιπόμενον. 86- 
αΕη8 τῦσυ ΕΧ τηδΙρίπα ϑίερῃ. Ῥατΐς 
Ετοη. δαάιάϊε Ζεαηα. 

17. νῦν ἔξεστιν] Ετοη. νῦν Ομ Εἰ ξ, 
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,ὔ ϑίς, «' ͵7 ΄ δι υ 43} 5 .“ δι 
στολέμιιοις ἐγένοντο, τί μεέγω ὧν ουτως ἐπῶνον, ὁοτοῦ Θικῆν 
ΕΝ φ, 7] ΕἸ ἣν 

ὧν ἠξίουν λωμβανειν ; Εγω 18 
Ν 5 ἣ ΔΝ ΕῚ μω ᾽. γὰ 7ὔ 5 » « Γὰ 

Ὑῶρ, εἰ μὲν ἐπ ἀγώϑῶ εκολώσω τινῶ, ἀξιω ὑπέχειν 

Καὶ 
ἃ Ν ὅν ἃ ΝΣ ὰβ ἣ ͵7 2». ᾽ » 

γῶρ καὶ οἱ ἰῶτροι τέμνουσι Κώι Κωίουσιν ἐπ ἀγωώϑῳ. 
᾽ ἩΥΨ 7 ͵΄ "-΄ Ἃ » ͵7ὕ .« 

ἘΠ δὲ ὕβρει νομιίζετέ με τώυτῶ πρώττειν, ἐνθυμήθητε, 6τι 10 
“Ὕ" 3 Ν ὁ τον ἧς »“" »““ "“, ΩΝ ͵Ζ 

γυν ἐγὼ ϑαῤῥω σὺν τοῖς Θεοῖς μᾶλλον, ἥ τότε, καὶ ϑρω- 
Ρ 2 "» »ῪἫῸὋἪ 

σύτερός εἰμνε γυν, 

᾿Απλοὺς μοι, ἔφη, ὁ λόγος. 

δ «“ Ν -» .-»" Ν διδα, 7ὔ 

ἐκήν, οἰῶν κωὶ γονεῖς υἱοῖς Καὶ θιθοσκώλοι πώισίι. 

ΕΝ 7)7 εν » ΕῚ 

ἢ τότε, καὶ οἶνον πλείω πίνω" ἀλλ 
«; λ 

Οταν δὲ..0 
᾿ Ύ Ν ἕ » 2 ὧν 3 ς:»" 

χείμων ἡ, καὶ Θϑάλατταω μεγώλη επιῴερηται, οὐχ, ὁρῶτε, 
«ε “ Ἁ ΝΝ 

Ὅτι Καὶ γεύματος μόνου ἐνεκὼ χωλεπαίνει ᾿᾿μ ἀν 

τόις ἂν πρώρᾳ: χαλεπαίνει δὲ κυβεῤνήτην τὸς ἐν πρύμνη ; Η 

Ἱκανὼ γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ μικρὼ ἸΑ δῆρις τὸ 

πάντα σ υνεπιτρί, οἱ. 

« Ε ΄ γ᾿ 5 Ε Δ ᾿ς δώ Ὰ « »“» 

ομῶως οὐδένα, -οιὼ" εν εὐδίω γαρ θθῶ υμῶς. 

Ὅτι δὲ δικαίως ἔπαιον αὐτοὺς, 21. 
δὼ οἷ »"“» Ζ Ζ 3} τὲ » 7 

καὶ ὑμεῖς κατεδικώσωτε τότε ἔχοντες γὼρ οὐ ψήφους 
ἀλλ᾽ ὅπλω παρειστήκειτε, καὶ ἐξήν ὑμῖν ἐπικουρέϊν αὖ- 

τόις, εἰ ἐβούλεσθε. 

ὅσου δίκην ἄν] ἘΠ4. νεῖ. συεῖξ, Ε- 
{ο0η. ὅσ, Παθεηΐ ; Γεαθεηϑ5 ἄν εχ Εἴοη. 
πάά!αάϊς ΗΟ πίοθ. Απηδίθοαβ ἢ. 1. 
ψεγοῖ: φιοά Λ'ὶ τπ ἀομέμηι ῥοΐοαξθη 
ΩΝ φωῖά αν ρσγανὸ ῥᾳῈ εἰγετιὶ, 
" :0 ἨΟΙΗΪΗΦ ἐμΉγ). ἃ Φμὸ ΨἹοίαἱὶ ἐ{εηΐ, 
7μάϊοῖο ῥεγ μι 2οζεμί, (οπίτα ἱπερ- 
τΠπὴς ἱπιεγργείαϊαγ Ζεαηε : φεοά 
γηεα ομἶρα εἰ ἹΠΟΜΥΙΩ 7101 Μένυαῖ 11 ἦο- 
υδέμεπι βοϊοβαίεηε Ὁ ἐπ δπίν πιοητῖσ ἴπὶ σνα- 
υὐδηιαπι Ἴα σαίατμηαίεηὲ ἡποι απ], 
σμμ5 Π07176 αὖ αμξήογε (γηοάο ῥο(721) 
εχβείογε ῥώπας σμῤογόη ὃ ἊΝ εἰΚε τὰ: 
δὲ ὑεγο 17 ἀοβέίμι θη η1 ῥοϊεβα θά, 
ψμῶ γιεα σαβιίρα ο ἐα7 σγαυνῖς ες ῥο 7. 
ΜΙ, ομμς ποῖ ῥώπας (γεάοη 1) ἐκ 
ῤείεγε τεἰΐεπ! 9 Οατὰ Ατηϑίθοο τεέξϊα, 
αἰ τἱῃὶ νἱάείατ, ΗδὶδΚατὶ : τύερεη 
πυείοῆον Βείοι μη, μπᾶ αὐοηη 6 ἀπμοῖ 
τιοοῦ (0 ρυοίς αὐαν, ἠδίίο βὲ ἄα» Οἐ- 
πισίλμμηρ ζογάενη ἀδηιγοη Ὁ 

18. ᾿Εγὼ γὰρ] Ηφοο νετῦα ἀείαηι 
ἵπ Εἴοη. ἰἰΌτο, εἰ ἀθεῆξ σοπιπιοάς 
Ῥοϊοτᾶηί, Ιάδπι ᾿θοῖ ἀείποορϑ Πα- 
ῥεῖ οἷα γονεῦσι υἱοὶ καὶ διδασκάλοις 

9 “- ἊἜ 7 ϑλδυύῳ τς 3 

Αλλὼ μῶ Δίω οὐτὲ τούτοις επε- 

σ'αῖδες. 
καὶ γὰρ καὶ οἱ ἰαπροὶ] Μαυϊραίαπι 

καὶ γὰρ ἰατροὶ Ζειῃα δυχὶϊ δτίίουϊο 
οἱ δἀάϊϊο εχ Εἴοηῃ. ϑ8εά 18πὶ οἱϊτα 
ΒίοΡΠδηι5 νι πὶ Ἰοοὶ νἱάϊε στανῖαβ. 
Αὐιἰ δ πὶ Ομ Π πὶ εξ Δ]! πιο- 
πεῖ, Οὐ) σϑαία τεἀδάδίυν νεῖ καὶ 
γὰρ οἱ ἰασροὶ, δαΐ [ςηροπάσπη α1ΠῈ : 
καὶ ἰατροὶ δὲ νεῖ ἀλλὰ καὶ ἰατροί, 

Ζευπα αἰβΠου]ταίετη ΠΙεπτίο ρτείεγ- 
ἢ, σὰ πιεάδίαγ σοττεόξιο ὙΝεἸΚι], 
4αᾶτῃ ᾿ητοτπὶ δά αϊ, δά ἀἴῖο αἰίετο 
καί. 

20. μεγάλη] Μαρηπη τανε Ταστα- 
{ΠῚ 11. 554: Ποπηρᾶγδί Ηαυτοπιηίοη, 

σοιούσῳ καὶ μικρὰ] Ετοη. {0 εῚ σοιού- 
“΄ῷῳ δ δίς καὶ μικρὰ Πδθεῖ. 

2 τὶ κατεδικάσατε] ἤεμβνο μάϊοῖο ἀε- 
εἰαγαβίς, τοξϊα νεστῖς Η τοὶ ηίοη. 

ἔχονχες γὰρ οὐ ψήφους) Ῥατ, ἔχον- 
τες ξίφη οὐ ψήφους τυαρέστητε. ἘτοΠ, 
Ὡγλ τον ἔχοντες ξίφη οὐ «ψήφους Ὠαθεί. 
ἀπάςε ἴδο!]ς εβίοϊας ἔχοντες γὰρ ξίφη 
οὐ «ψήφους. ασυδῖῃ ρᾶτοποπηαῆατη δῇ 
αὐρῆει Χεπορῇοη; ροίςβ ἀυἰζατῖς 



2908 , ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 
ρυ 37 ἃς ΕἸ ᾿, ΕῚ “Σ᾿ Ψ' ἡ 7 

22 Ἀουρειτε, οὐτὲ συν ἐμοὶ τὸν ὠὡτωκτουντῶ επωίέετε, Τοιγώρ- 
-Ὁ ᾿ Ἂ 8 7 "»“-ὖ »-7ὦῪ. “« ἐξ Ρ' » 

οὖν ἐξουσίων ἐποιήσατε τοῖς κωκόϊς αὐτῶν, ὑβρίζειν ἐῶν-- 
Σ 7 ὑπ ἃς ΤΩ ΕΣ “ ᾿ς 9 

τες αὐυτους. Οἰμων γῶρ; εἰ ηϑέλετε σκοπεῖν, τοὺς ου- 
Ἂς Ἔν ν΄ 7 "ἡ ᾿μέ « Ψ 

τοὺς εὑρήσεσ αι τότε κωκίστους, καὶ γὺν ὑββριστοτάτους. 
ἐξῇ Ἂ 5 « 7ὕ ς οἴ » ᾿ 

23 Βοίσκος μὲν οὖν ὁ πύκτης ὁ Θετταλὸς τότε μὲν διεμά- 
ε Γῳ 5 4. ἣς ΝΑ ϑ -“ 9 ε Ε] ΧΥ 

χετο, ὡς κάμνων, ἀσπίθωῳ μή Φφέρειν' νυν δι᾽, ὡς ἐγὼ 
3 7] »ΣὟ Ἂς; ΕῚ ν 

24 ὡκούω, Κοτυωρίτων πολλοὺς ἀποδέδυκεν. 
δ μὴ 

Ἂν οὖν σω- 
{" 7 3 Ὗ' Ζ Ν Ἂν Ἧς "» 

Φρονήτε, τούτω τὠνωντίω ποιήσετε, ἡ τοὺς κύνως σποιουσι" 
΄ Χ ἝΝ ͵ νι Ν ἮΝ Ἁ ς Ξ» 

τοὺς μὲν γὙῶρ Κυνὼς τους χωλεποὺυς τῶς μὲν ἥμερος ἂν- 

δέασι, τὰς δὲ νύκτως ἀφιᾶσι" τοῦτον δὲ, ἂν σωφρονῆτε, 
ἣ- ᾽ ᾿ 7 Ν Χ «ε Ρ. ΟῚ ἊἜ 

“5τήν γυκτῶ μὲν δήσετε, τὴν δὲ ἀρβέβφα αἰθηεαῖαι ᾿Αλλὼ 

γὰρ, ἐῷη, ϑδημῴξω, ὃ ὅτι, εἰ μέν τινί ὑμῶν ἀπηχϑόμην, 

μέμνησθε, καὶ οὐ σιωπᾶτε" εἰ δέ τῳ ἢ χειμώνα, ἐπεκου-- 

ρήσω, ἢ πολέμιον ὠπήρυξω, ἣ ἤ ΠΡΟ ΌΥΤΩΝ ῆ ὠπορουντι 

συνεζεπόρισώ τι, τούτων οὐδεὶς μιέμνητωι" οὐδ᾽ εἴ τινώ 

2.28 ἠϑέλετε --- εὑρήσεσϑαι!] ΑἸάϊπᾶ, 
Οαῇ 4]. ΘΕ], εὑρήσεσϑε, Ετοη. εὑρή- 
σετε. ΜΝ εἰκιο ρῖὸ εὑρεϑήσεσιγαι Ροῆ- 
τὰ τῇ νἹἀδίυγ : ἰάεπι ἤπη] ἄν ἀεῆάε- 
ταὶ δῆῖε ἰά νετθατῃη. ἘΒεΐϊε! (ο ἢ 
ἐϑέλετε (οτὶ ρίεγβ. τηεοὰπι, εὑρσήσεσθαι 
ΡῬΓῸ εὑρήσειν ροπία μη τεξὶς Ὠᾶῦετα νὶ- 
ἄἀεῖατγ. 

23: μὲν οὖν---ἀσπίδα μὴ φέρειν] Ἐτοη, 
γοῦν -- τὴν ἀσπίδα φέρειν. [Ιἄἀδπὶ {ἐ- 
αυθηβ ἐγὼ οτμἰτῖς. εΐησερβ ἤδη 
ἀποδέδυκεν τηᾶτρῸ 5ι:6Ρἢ. εἰ Ρατ, 

24. τούτῳ σἀναντία) ϑιερῇϑημβ σού- 
σων, Οὐτῖα φοῦσον ἰοτρία τη νο] αἱ ; τα - 
ἕϊε, ρᾳῖο. ϑεααθῃβ μὲν ἀηπῖα ἡμέρας 
οὐὔμῖς (δία! ο. 

διδέασι] απο [τ] Ῥαχ, Γοτὶρία- 
τάτα, απ τάττῃ Π1}}101 ἀη Ποίδια πη 
τεροῦ, πεὸ ΤΠ γομθη νεγῆο παποὸ οἷ 
84 τυϑηὰβ, νυ ]ραῖθο δεσμεύουσι ῥτοοῖα- 
1ῖς Ῥοτίοπ δά ἢ. ]. εἰ δὰ Ὁάγνῆξατη 
Οχοπίεηίετη δῆηο 1ὅοο. οαἀϊτατη Οὐ 
ΘΟΒΟΪ]1Π5. ᾿πεά ε|58. Οοτηραταῖ Ἡδίγομιι 
διδείασι, δεσμεύουσι, εἰ Ἡοτηετίσατῃ {{|ὰ- 

ἀὰ ΔΛ. 1ΟἙ. 
25. ττολέμιον)] Ἐῖοη. φοόλεμον. ἀεϊη- 

δρ8 ἀπεκήρυξα Ἑάὰα, νεῖῖ, (σαε!ῇ, ἔ- 
ἴοη. 

συνεξεσόρισα ) Ψαυϊξαίατα, ααοά οἷ 

εἰδτι 'π ΟεἸ ἢ. συνεξευπόρησα, Ῥτδε- 
ἐαπτε ϑίθρΠαηο, Ἰῃ συνεξευπόρισα ταὰ- 
(ἀγταπῖ ὙνεΙ 5, ΠαιοΒίσίαα, Ζεὰπα 
εἴ ὑ εῖκε. Ῥεῖ, συνεξεχόρησα, Ετοη. 
ἄαϊὶ συνεπόρησα. ϑαρτᾶν. ό, το. εἰ μὴ 
ἐκσοριοῦσι τῇ στρατιᾷ μισϑὸν, ἢ ΤΩΘΓ- 
δο δίθρῃ. οὔτ το Ῥατ, ες Ετοη. 
ἀδηϊ ἐξευποριοῦσι. Ῥοτίοῃ δὰ ἢ, 1]. μεσ 
ΔηΠΟΙΑνΙ : [72 7, δρεῖσὶς πε φοηῃβωγεί 6 
οοήηῥμαγεγε αοῤεῖ «εγόμνη οὐνεξευπόρισω, 
ΕΜ ἐμπὶν ῥίαπε ὀαγόαγι. Εακ ΜΜ8. 
Ῥαγι. {(ογιδεμάμηι! συνεξεπόρισα. ϑδωῤγα 
ν. 6, το. γεξῖς φαἰϊέμν ἐκποριοῦσι, 1αἼδ7: 
Μηδ. ῥενῥεγαηι ἡαῤεΐ ἐξευποριοῦσι. 1: 
“γυορλ. σοί οί, 8χο. ἐκίαδαὶ εὐπόρισω, 
“Μα σοηέγα ΜΕ ΤΙ, φώοα ἱήλιημ αἰμαϊμεη 
ποίαν μη ΦΙΥῚ ἀΟΩ͂Σ οὐ μρῸγ ( βίῃ 
βγμηοζεμς. Ηπουΐαας Ῥοτίοη, ἡμᾶς 
ἅπαντα δέοι ἐπκσορίζεσθαι οἷ τὰ ἔδτο 
Νοῖῆτι ἀε γεξτις. ἵν, 38, ἐκπορίζειν χρή- 
ῥώτα Ογτορ. ἣϊ. 1, 30. ἢπε νδηείδις 
[οτὶρίατθθ, 5 τα τον οἷ τη ΗΠ] εηΐοῖς 
ν]]. 4».33: Οοπιίτᾶ ἴῃ Ρ]ατοη]β ἀ8 Κερὶ- 
θυ χί. Ρ.132. εἢ πᾶσιν ἐπικουρίαν ταῖς 
χρείαις ἐ ξευσορεῖν καὶ ὁμωλόχητῶω τῆς οὐ- 

σίας. ἈὈῚ πείοϊο αυϊὰ νατίείαεῖβ πε [ἢ 
Ἑαϊοηϊθὰ5 νεϑίθγ 5. εἰ ΠΡ τὶ. ἐοεὶ- 
Ρι5.. εὐπορίζειν τοσεητίοτὶς ον! ἰοπδίαῦ 
ἀοπναϊατῃ ἰηπάς νοσα]ὰπὶ εὐπορίστων 

ἂ 
Γ ΤΥ 
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“ » δ ..} “δα.ν»» Ἵ 9 ῆ, 

κώλως τι πποιουντώ ἐπήνεσω, οὐδ᾽ εἴ τιν ἄνδοω ἀγωϑὸν 
, Ψ-, - 3 ν, ᾽ς. ἂλ ᾽ν ΄ 9. 

ὄντω ἐτίμησω, ὡς ἐδυνάμην, οὐδὲ τούτων μέμνησθε. 
.«“ ς 

᾿Αλλ μὴν κωλόν γε καὶ δίκωιον, καὶ ὅσιον καὶ ἥδιον, 26 

τῶν ἀγαϑῶν μᾶλλον, ἢ τῶν κωκῶν μεμνησϑαι. 
ΕῚ 7 Ἁ Ν ΟΡ Νν 3 ͵ ἂν 

Ἐκ τούτου μεν δὴ ὥνίστωντο κωὶ ἀνεμιμνήσκον" καὶ 
ΗΝ “ δ᾿, υἱϑῇ 

περιεγένετο, ὠστε Κκώλως ἔχειν. 

τηβαἀϊσατηεπίοτα πη. ἴῃ ΑἰΠεθηθὶ ἰχ, 
Ρ- 367. 6. εἴ : ἡμεῖς μὲν οὖν σοι ταῦτα 
ζητοῦντι συνεισευπορήσαμεν, ΟὉΪ ὨΪΠ1] 
νατίειατὶα δηποίανις ὨΌΡΟΓα5. [πἴεϑγ- 
ΡΙεβ. Ραΐο ἰαπίεη συνεισευπορίσαμεν 
Τοτὶρζατῃ οἱ πὶ ἰὉΪ Γαδ, ϑ6ἀ ᾿τογὰ πὶ 
τῇδ. ἀπ απὶ ἐδοϊαπιὶ ἰοσα ρίυτα 1)6- 
ΤΟ Πἰ5, νας] ο. Ἀρδτυτίατη Ρ. 
894. ἐδεῖσό (μου συνευπορῆσαι τριάκοντα 

ανᾶς. εἰ Ρδα]ο Ροῖδδᾶ: ὡμολογηκὼς δ᾽ 
εὐπορήσειν αὐτῷ δέκα μνᾶς. Ρ. οδϑο. ποὺς 
ταῦτα συνευπορήσαντας καὶ γενομένους 

αἰσίους σοῦ κὰ δίκαια τσοιῆσαι σοῖς ἐλή κῃ 

βαλοῦσιν. ϑεὰ ρ. 1369. συνευσορήσας 

ἀναλωμώτων εἰς Οἰπὶ φαηϊῖνο σαί. 
Ἴπ 4! θὰ5 ἰοοῖβ. οὐπ πὶ θι15 11] νατὶε- 
115 ἐποίατα πὶ 6 ΟΟοαϊοῖθ5. ταρεγῖο. 
ἼΓρυς οἵδίογ Ῥ- 290. ὡς ἐγὼ οὐδεμιᾷ 

πολμιῶ συνευπορῆσαι τοροικὸς, ἴ. 6. ῬΓΘΟ-᾿ 
Ὅετε ἀβ πῖεοὸ ἀοίεῃ,. 

σούτων) ϑίΕΡ Δ ΠῈ5 σούσων δὲ εὐἀϊα ι, 

φαεπὶ εααϊτοτγ ἍΝ εμΚε. 
καλῶξ σι} Ῥατι, εἰ Ετοη. οταιττὰπὶ 

«-|, ἀεϊπήάς μαῦεπι οὐδὲν σούσων. 

26. καλόν γε] Μαῖὶςα Ρατγι. Ἐῖςοη, 
καλόν σὲ ὨδΌεδης [οτρία Δ. ϑΘΕΠΊΡΟΙ 
εηΐτ ὠλλὼὰ μὴν πος {επί οσαπ γε οο- 
ΡαΪαγα (οϊεὶ Χεπορῃοη. 

ἀνεροίμενησκον) (ὐογηνηοτπογαδαρ δ6716- 
ῆοια Χορορλοηίῖς. Αταδίεθαβ : (6 η16- 
γπογός 62 ἐ σαι! {1}. 

καὶ τοεριεγένετο----ἔχειν}] Μυ]ραίαπι 
ποεριεγένοντο ἜΧ τα ϑτρὶηα ίΈΡἢ. εἰ Ρα- 
τ, ρτϑοεσηί Ὑ εῖῆο εἰ ΗἰοΠἰπίοπο 
Ὀοτγεχὶς Ζεαηθ. Εἴοη. ᾿ἰὈεσ ἐγένετε 
Παῦει. Βγοάθθαϑβ ᾿πιεγργείαταγ : οὐ ἦμο 
“«ἀ μἰληημηι γες ἐυαβές κεἰ ῥίον (5 ἀα- 
δογδη! οἹηηία,. ΑΑτηδίθοαϑ : ϊφμε 1π 
ομέονιερι ἐμητα γαϊο οὐδ, τῇ τημἰ]ο ΟἹΏ711α 
φολ»οατ5 φεΥγΥ ἐγ, ΘιΘρΡΏδηυβ : εἰ 
γὲς 1βα ἡώρο ἐχιμηι ἠαῤμι, ναὶ ἦμε 
“να ], νεὶ ἤϊο ορεί5 γμμϊ, Ματεῖυθ : 

εἰ υἱοί! Χοροῤῆοη δος, χμὶ βὸὲ οαϊωηες 
μι] αη. 1] εῤατιί, ΜοταΒ : ΧεηποῤΖονι 
ἦκο ογαΐϊοηθ ῥεγαυϊοιέ, μὲ ἤἄκδο ογηγιία ὃε- 
η6 (6 λαύεγε οὐ ῥγοαηάα «Ἱάογοηΐμ. 
Ὑγεῖκε ἀρροίαϊε ΑὉἸαπουγί! νετῆο- 
ΠΕΠῚ : ἦς ο᾽ὁη| αἰδογθηὶ ἀογις αἰονς οσἦα7ι- 
ἠαπὶ (4 ἰομαηρσο απ ἀἰοϊὰ τηόηης ἐδ ἴα “ε- 
γιό, δ (ον φιλὶ ομί {ε7εἰ ἀ᾽ δΐγε δορ- 
Ζεη, Τρίε ΨΥ εΙΚα πονϑη] ᾿ητεγρτείδ- 
τοηε πὶ δά ά!ἀϊι ΠᾶΠΟ : γε σογιήγα σδοῖ- 
α11, αἰχμε 111} Χομοῤλοηὶς ἀσοωψαίονες 
“Πεγαγαη, Βα 6 δα ξτοτγιαῖε σοηβία5, 
4] τσεριγίνεσθθει αἷς εἰίαπι ἢροϊ σάτα 
εἰς ἐναντίον συμβαίνων. ϑ8εά ΘΧΕΤΡΙ ὑπ 

Πα] ὰπὶ δά ἀϊτατη, ἱρίταγ Πρηὶ Ποδίϊο- 
ὩδπῚ ποεῖ πὶ οὔ, ᾿ρίε ἀσποίοι. 
Τριταγ ἀπτὶαα τη τσεριεγένοντο τονοσᾶ- 
νἱῖ, ἱπίεγργθίαϊαβ ; ψισογμ ἢ 1]ζος, 
φψιΐ Χοποῤλοη θη: αοομαγαηῖ. 15 “μο 
νενδο ἐηεἰδργας ποσοῦτοι, γοφμα ὥσαε 
κ. ἔχειν γεαάάενε ῥῳῇε: Ι ππαριο γ14|-: 
Ἴμεγο. Ναγι κωλώς ἔχει ῥαἝη ἰαροη 
ε"δ, ψμοά ἀπόχρη, ἱκανόν ἐστι. ϑεά γ7πα- 
ἔζη γεάάεγε: μὲ γεξίς (εἰ ὁ Χεποῤ ορῖς 
Μεπέορηεα) γὲς λαδεογεί. Ι͂ἢ ποῆτγα τὰ- 
τοης, ἢ δὰ τοεριεγένεσο 16] ΠΡ αῖΓ πὸ 
τσράγμα, ἦπμα γὲς γε ΠῚ, δι; ἀαῤμῖῇ 
ἐκηίμῆ, ἀεπάετγαι ν γε κε αἵὰτῃ 1ο- 
φαξηαϊ, εἰ ἢ ρηὶ Ποατοποῖη νἱὶχ υἢίᾶ- 
ἴ8π| εὔδ ραιαῖ. ΜΠ Βτοάριὶ εἰ 516- 
ΡῬΏΔηΙ γαῖῖο αηΐϊοα νετὰ νἱία εἢ. Ὡς 
σοηνοθγποηα γογατη ἴπ σοπίγατί ατὴ ἃ] - 
οἰταγ Πὶσ περιγίγνεσθαι, αὐ ΑἸ10] σεριΐ- 
στασϑαι. ῬΠυογάϊάες νἱ. 24. καὶ ποῦ-- 
νωντίον περιέστη αὐτῷ, ἱ. 6. τος ἱρῇῆ οοἴ- 
πι ΔἸΠτοτ ἃς Γρεγάνοτᾶζ. ἴξ 32. καὶ 
ππεριέσπηκεν ἤ δοκοῦσα ἡμῶν τυρότερον 

σωφροσύνη ---- νῦν ἀβουλία καὶ ἀσϑένεια 

φαινομένη. ἵν. 12. ἐς τοῦτό τε τσεριέστη 

ἡ σύχη, ὥστε ᾿ΑΜϑηναίους μὲν ἐκ γῆς 
ἀμύνεσθαι ἐκείνους ἐπιπλέοντας. ῬΊ) υτᾷ 
οχθρία ἂρροίαϊ ἴῃ ᾿οχίοο Οσ. 
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ΟΑΡ. ΙΧ. (160 ΥἹ. ΘΑΡ. 19) 
ἘΚ τούτου δὲ ἐν τή διατριβὴ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς 

ἔζων, οἱ δὲ, ληϊζόμενοι ἐκ τῆς Παφλαγονίας. Ἐκλώ- 
Ν ε ὯΙ ἥ ἐς » 

πευον δὲ καὶ οἱ Παφλαγόνες εὖ μώλωῳ τοὺς ἀποσκεδαν- 
Ψ, .ω» Ἂν Ἂς “ 5 

γυμένους, καὶ Τῆς γυκτος δὲ. τοὺς πρόσω σπκηνουντως ἔσειί- 

ρῶντο κωκουργέεῖν" καὶ πολεμικώτερον πρὸς ἀλλήλους 
ΟἿ Ξ- ͵ ς Χ 7 Ὦ ΩΨ ΤᾺ Ξ- 

2 εἶχον εἰς τούτων. ὍὉ δὲ Κορυλας, ὃς ετύγχωνε τότε ΠΙω- 
3 Ἂ" Ν το ὦ ς Γο 

Φλωγονίως ἄρχων, πέμπει πώρω τοὺς Ἕλληνας σρε- 
ΕΣ .«“ Ν - "ς “ἡ 

σβεις, εχόντῶς ἱππους καὶ στολος Κωλώς, λεγοντῶς. 
«.« ν - “7 ἃς « 7. 5» ω » 

ὁτί Κορύλως ἐτοίμος εἰή, τοὺς Ἐλληνως μήτ ἀδικεῖν αὐ- 

8 τὸς, μήτ᾽ ἀδικέϊσιϑαωι. Οἱ δὲ στρατηγοὶ ὠπεκρίναντο, 
ε Ν ἊΝ ͵7͵ ἃς ο»“ Ὁ» ᾽ ὌΝ, 

9Τι ὥερι μεν τουτῶν σὺν τῇ στρώτιον βουλεύσοιντο, εσι 

ζενίω δὲ ἐδέχοντο αὐτούς" παρεκάλεσαν δὲ καὶ τῶν ἄλ- 

4 λων ἀνδρῶν, οὺς ἐδόκει δικωιότωτον εἴνγωι. 
ἣ» εΥ 

Θύσαντες δὲ 
" Ὁ 5 ΄  ΣὮ ς -“"7 3 ἢ λ 

βοὺς τῶν οἰχμωλώτων καὶ ἄλλω ἱερέίω, εὐωχίαν μεν 

ἀρκοῦσαν παρέϊχον, κατακείμενοι δὲ ἐν στιβάσιν ἐδεί- 

Ὁ Ρ. ἰχ. ἴεοϊ, φυοά νυΐσοὸ ῥα πη τα 
ἔεγίαγ τ] ν᾽. Ἐδιοπεπηι τεά δι δά 
οαραΐ 11. ΠΠῸΤῚ νὶ. φαοά ρητηαπ εἢ 
ἴῃ ποῆτα Βαϊ το Πα. 

1. ᾿Εκλώπευον)] Ψυϊραΐυτη ἐκλόπευον 
εχ ϑυϊάα ἴῃ ἢ. ν. σοτγρεη ἄστη εΠα 
ταοπαὶ Ῥοτίοη δά ἱν. 6, 17. υδἱ ν}- 
φαῖαπ κλοπῶν δοάξδτῃ δαξϊοία σοΥγα- 
ΧΙΠΊυ5 εχ ϑυϊάα, ου]ὰ5 Ο. Ο. Ὁ. Οχοη. 
ἹΜαηπυϊίοτρίος ᾿ηρεχογαΐ ν ἢ ἀοέξϊαβ. 
διτα λει θὲ Τισοεάφοπιοη, ἈΕραΌ]οα 
ἢ]. 8. Του] θα ατὴ, αΌϊ πα νατὶδίαϊα 
ἐοτρίαπῃ Ἰερι τ κλοπεύειν. 

τοολειμεικώτερον) ΜΙ ᾶτρο ϑιδρὮ, Ῥαγ. 
Ἑτοη. πολερικώσατα ὨδὈΕΗϊ. 

2. αὐτὸς, μήτ᾽ ἀδικεῖσθαι) Ετοη. 11- 
ῬεΓ αὐτὸς οτϊτ, εὐπηαπς εοαΐα5 
ὑνεῖκε ἀϊπιηχὶς νεῦρα ἴτὰ : ὅσι Κὶ 
ἕσοιμοος εἴη, σοὺς “Ἕλληνας μήτ᾽ ἀδικεῖν, 

μήτ᾽ ἀδικεῖσθαι. Αἀ ΄η80 δηποίδι, 
νεῖ σοὺς Ἕλληνας ν᾽ άετ! ροπεπάδᾶ 
Ροῖ μήτ᾽ ἀδικεῖν, ααἴα Ὠοη ρετγε πεδηΐξ 
σοπΊ πη ηἰζογ δά ἀδικεῖν εἰ ἀδικεῖσθαι, 
ϑεα ροηδ εἰἰὰπη δοσαίαίς νὰπι ΔΌΪΟΪα- 
ται εξ κατὰ τοὺς “Ἕλληνας, φιοά 

αἰδοῖ αὐ Οἴάροος. αὐπὸς δαΐετη ἰάεο 
οὐ! ἢ ΠῈ αι, φιοά ἀθῆς ἴῃ ᾿ἰῦτο Ἐτοη- 
επῇ, πεὸ [οξὶ. 14. πὲ : μήτ᾽ αὐτοὶ ἀδι- 
κῆσαι ; ταλχίτης νοῖο, ηυ1ὰ ἰογπ 8 
μήτ᾽ ἀδικεῖν μήε᾽ ἀδικεῖσϑωι ΕἸ] ριοα 
νἱἀεδαίυγ εἢξ, Πιαἢ ]αα ἔογπταϊθο εὖ 
ποιεῖν καὶ εὖ ττάσχειν. ῬαηΐοΟ οοπαῖα 
Ορὰβ ποη εἴαΐ, ἢ τηξοὰπὶ αὐτὸς τίς 
ΔΙ τεγὰ πῇ μήτε τεροίαοτὶ5. ΑὈεῇα δηΐτα 
Ὡοη ροϊεῇ,. 

[Ππ Απηοίδιίίομε ΟΊ ΠΊΟΠΕΓΕ, 
νυ]ραίαπι ᾿εξλοπεῖ νεῦῦα Πᾶθοτε 
μος οτάϊπε οο]ϊοσαῖα: μήτ᾽ ἀδικεῖν, 
μήτ’ αὐςὸς ἀδικεῖσθαι. Εα Ἐριβοία.] 

3. σὺν τῇ σπσρατιᾷ) Τὰ Ρατὶί. το. 
τηδύρο ΠΟΙ, ΜΌ]ρο εἴ ἐν τῇ σαρ- 

ἐδόκει δικαιότατον) Ῥατῖ. Ετοη. ἐδό-- 
κοὺν δικαιοτάτους. 

4. βοῦς τῶν αἰχμωλώτων) Ἶϊα ᾿ἰάετα 
Τ|υγ] παρεας. Ψυϊρο εἰ τῶν αἰχρώ- 
λώτων βοῶν. 

στιβάσιν)] Ματῖρο ϑίερῃ. Ῥατγῖί, Ἐ- 
ἴοῃ, σκίμοποσιν ὨαΌεπί : [εὐ Αἰπεπδοὶ 
11ΌΥῚ εἀϊτὶ εἰ τπηδπαίοτίρεϊ ΠἰΌτο χὶ, μὲ 
476. νυἱραίαπι [οτρίυταπι μα ρῃΐς 
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, ᾽ μω 7 “Ὁ έ Κ' 

σγγουν, καὶ ἔπινον εκ κερωτίνων τηοτηρίων, οἷς ενετύγχιονον 

ἐν τή χώρα. 
3 η; Χ ε ᾿ δι. 5." ΝΣ Ἂ .5 7] δ 

Ἐπεὶ δὲ αἱ σπονδαί τ ἐγένοντο κ͵ωὶ εἐποιωνίσῶν, ὧνε- ἃ 
»“ ΄-,“ ἂι “ον 3 Ὁ" . 

στήσαν τρωτον Θρᾶκες, καὶ τορὸς αὐλὸν ὠρχοῦντο σὺν 
-“ . “ « ,, 

τοῖς ὅπλοις, Καὶ ἥλλοντο ὑψηλά τε καὶ κούφως, καὶ 
»Ὃὦ 7 » -»“" ΄ ὙΨΟΙ Ή Ὴς Ν. “ 

τῶις μωχωίρωις ἐχρωντο" τέλος δὲ ὁ ἑτέρος τὸν ἕτέρον 
ΝΡ « »" »“ ΄ δι 57 « ᾽ 

. παίει, ὡς σᾶσι δοκεῖν τεπ λήγενον τον ἄνδρα" ὁ δὲ 
53) “" ὅδ». οἷ ε 

ἔπεσε τεχγικως πως. Καὶ ἀνέκραγον οἱ Παφλαγόνες. 6 
ς Χ 7 ω--ὧ Ὁ Ἑ ὦ ῳ} ᾽ 

Καὶ ὁ μὲν, σκυλεύσως τὼ Ὁπλώ τοῦ ἑτέρου, ἐζηει ἄδων 
ἄ 57, λ » "»“""ν ἂν “ ϑὀιο σ ς 

Σ τάλκαν' ἄλλοι δὲ τῶν Θρφῳκῶν τὸν ἕτερον. εζέφερον ως 
"» νὰ Ὰ 8. ΄ Ν “μ ὦ Τα 

τεϑνεώτω" ἥν δὲ οὐδὲν πεπονθώς. Μετὼ τοῦτο Αμνιαωνὲς 7 
Ἕ ἂν 7 τὰν .9 -“ Ὺ 

καὶ Μάγνητες ἀνέστησαν, οἱ ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν κα- 
“ ΕἸ -“ « ς Ὰ Ζ “ » Ἂ πο 

λουμένην εν τοῖς ὅπλοις. Ὁ δὲ τρόπος τῆς ὀρχήσεως ἥν 8 
« αΥ̓́ ἣν ΄ Ἃ ἡ. Ὑ} ΜΝ Ἂν 

ὅδε Ὁ μὲν τὐωρωκέμενος τῶ ὁπλὼ σπείρει καὶ ζευγη- 
»“ "Ὁ ΔΑ «ς ͵΄ ἧς 

λωτει, τυκνῷ μετωστρεῴφόμενος, ως Φοβούμενος" ληστης 

ἐκ κερωτίνων)] ἘΔά. νεῖῖ. Ουεῖῇ, Ἐ- 
ἴοῃ. κερωτίνοις τσοτηρίοις,. ϑΕΈΡΠΔΠᾺΒβ 
ἐκ κερατίνων τσοτηρίων ΟὈτη ᾿ἴῦτο ῬΑτ, 
ἀδάϊι, ασαεπῦ οατῃ ΜΝ εἰΚῖο (εαυογ, 
ηπαπαθᾶτη. Ζεῦημε. νυϊδσαῖδ τι Εἴ ΠῈ 
Αἰτδεπεοὶ ἢ γογαπη δαξδτοτγαῖε ἀδίθη- 
ἄδι, εἰ εἰεραπιοτγεπιὶ αἰῆττηεῖ. [1.8ὰ- 
ἄφε δατὴ ἴῃ γαπὶ Ουρετὶ Οδίεεν. 11. 8. 
εἰ Ρ. Βυτηδηηυτα δὰ ὑῃθάτι ΕδΌ. 
ἷ.,2δ0}3.: 

5. ἐπαιώνισαν) Ῥαυϊο δηῖθδα Ατῃε- 
Πϑοὰβ ἷ. 13. ἀἄδι ἐπειδὴ σπονδαὶ, Ὠϊο 
νετο Τᾳπἴϊπα οαπὶ (υΕ]{, ἐπαμάώνισων. 
Πεϊπὰς τορῶτοι ΑἸ ΠΘΠδο 5, τσρῶτον μὲν 
Ἰρεγ Ετοη. 

ὠρχοῦναο} 1 συ πὶ ΑἸ ΠΕ Πεθο Γοτὶρῇ 
ΡΙΟ ὠρχήσαντο. ϑεαθδηθ νυ]8Ὸ τε 
οαπὶ εοάεπῃ, Βαά, νεῖῖ. εὐ ΘΕ}, 
οπιῆ. Εχ εοὐξεῃ εἰ 7.πητ. ουπ 
ΟΘυΕεΕ. νυϊραϊυ πὶ ἥλοντο σοττεχὶ : εἴ 
ἢς εἴἶξ ἴῃ Μϑ8. Ρατγ. αἱ Ροτίοη. 

ὡς -τυῶσι δοκεῖν] Εαά.. νεῖξ. οἂπὶ 
Ουεῖϊξ, ὡς τσᾶσιν εἶναι δοκεῖν. ϑεη]ΌΘηΚ 
τυςπληγέναι εχ Λίπεηξοο εἰ ΤΌ τὶς Ρὰ- 
τἰί. Ἑκοη. ἀθάϊ ρτὸ τσεσληχέναι. Ὦε- 
ἴπῆής σὸν ἄνδρα ᾿ἰ[ἀ6πὶ δυξτοτγὶ θι15. ῬτῸ 
τὸν ἄνϑρωσον τοίοτίρῆι Ζειαηθδ ; αἰτο- 
τ τανοοᾶνὶς ΝΥ εἰ[κα. 

ὁ δ᾽ ἔπεσε] υϊδαίατη ἔποισε τϑξὶς 

͵ᾶτι οἷϊπι Μαυτείι5. σοϊτεχοσαῖ : νε- 
τατα μαῦροὶ ΑἸ Πμαηϑθα8 στὰ [ἰρτοὸ Ρὰ- 
τι. 

6. οἱ Ἰταφλαγόνες)] ΑἰΠΕΠδρας5 καὶ 
φυάντες ἀνέκραγον. (εὰ ἴῃ (Οοάϊοε Α. 
ΟΠ ΘΙ δ αΓΕΓ ἰηῖεγ ᾿ἰπεᾶβ δάϊοτι- 
Ρίατη ταρεγὶξ οἱ συνδεισινοῦντες Ταῷλα- 
γόνες. 

Σιτάλκαν] [τὰ ΟὰπῈ τηδτρίης ϑίθρῃ. 
Βτιοάδβο, 1 τὶ Ρατ, Εἴοη. Αἰπε- 
Ὠθθὰ8. Απίε Ηυϊοῃὶπίοπ τη νυ]ρα- 
Ὀαίῃγ σιδαλκὰ, ηυοά Εἴ εἰμ ἰπ 
Ουεϊῇ. Μιάεξίυγ διταϊσας τὰχ Τῆτδ- 
οὐπη ᾿πί6} }Πρὶ, ἔοτγία 15, ἀθδ φὰο Ὠ]ο- 
ἀογὰβ χὶϊ. δο. Ρῖὸ σεϑνεώτω Ατῃε- 
Πρ τενηκότα Ὠδθεῖ, {εἀ Ιάδι τὸ- 
ἔτεα σορυϊατη καὶ ροί ἄλλοι δὲ οτηϊτεῖε 
οαπὶ Εαά, νεῖῖ. συεὶῖ, Ετοη. ααδπὶ 
Βιερῃαπα5 ουτὴ Ῥαγιί, Οοάϊοε δά]εοο- 
Ταῖ, 

τσεπονϑώς) Ταηῖ, Ουεϊῇ, μὴ τεϑνεώς, 
ΑἸ. μείω πεϑινεώς, 

γ. Μετὰ τοῦτο) Ετοη. μετὰ τούσους, 
ἴη Διῇθπθοο σοῦσον Παῦεης ᾿ἰὈτὶ ΟΠῚ- 
Πε5. εϊηᾶε Αἰνειῶνες ΜΒ. Ῥατγ, εἴ 
τσαρπαταν [ΟΥἸ Ιτὰγ ᾽π Ατἤδηεθο, ααἱ 
(ει θῃ5 ὁ δὲ οπηϊῇϊ. 

ἃ. μεταστρεφόμενος) (οά. Ῥατι[, δὲ 
σαρεφόμενος. ϑεαιξης τσροΐδηται ΟὐτᾺ 
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Χ ᾿ ΄ ε ἢ 5 Ν “κ᾿ ᾽ ἐδ - «[Ἑ 
δὲ προσέρχεται" ὁ δὶ, ἐπειδὰν προΐδητωι, ἀπωντῶ ὧρ- 

7 ΝΠ (ἡ Ν Ψ ἘΝ “ 7 Ἄν, δὰ 
πάσας τῶ ὁπλῶώ, κ͵ωι μῶώχετωι τρο του ζεύγους" (καὶ 
[ἡ πὸ νὰ 7 3 ε »"» ᾿ Ν ΓΝ ὦ Ν ΄ 

οὐυτοί ταῦτ ἐποίουν εν ῥυθμῷ προς τὸν αὐλὸν) καὶ τελος 
ς ᾿ς ᾿᾿ Ἂς. 57 Ν ᾿ν » 3 7 Φ, ,.ὦ 

ὁ ληστὴς δήσας τὸν ἄνδρω Κώϊ τὸ ζεῦγος φσπούνγει" ἐνίοτε 
ε Ἄς ὦ , ᾿ ἯΝ ἐδ δ΄ Ἂν : ΘΒ " 

δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης τὸν ληστήν' εἰτῶ πορὼ τοὺς βοὺς 
7 ΘΗΝ. Ν »“- ΄ 3 7 

ζεύξας, ὀπίσω τῶ χειρε δεδεμένον ἐλαύνει. 
Ἔνι νος »οὉ"ὋὍ . ΕῚ ς ἐν Ἷ 

Μετὰ τοῦτο Μυσὸς εἰσήλϑεν, ἐν ἑκωτέρω τῇ χειρὶ ἔχων 
Μὰ Ν Ἃ « 4 Ε ᾿ῴ 7 

πέλτην" καὶ τοτὲ μὲν ὡς δύο ἀντιταττομένων μιμούμε- 
3 »ὉἍ Χ Ν᾽ ε ἣν ιν 3 ἦν͵ “ »΄ 

νος ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ ὡς τυρὸς ἑνώ ἐχρῆτο ταῖς πέλτωις, 
ΝΥ πλλῶ » Ἂς 7 9] ας ΄ «“ 

τοτὲ δὲ ἐδινέῖιτο καὶ ἐξεκυβίστα, ἔχων τὰς πέλτας" ὥστε 
57 » ἯῪἈΝἈ ἃ ΄ Ρ Χ Ν» 

τιοὔψιν [ἔχων] κωλὴν φαίνεσθαι. Τέλος δὲ τὸ Περσικὸν 
Ά' “ἷ »"Ἢ ἢ ΓΩ ᾿, “. 

ὠρχεῖτο, κροτῶν τὰς πέλτας' καὶ ὥκλαζε, καὶ ἀνίστω- 
Ν »Ὕ 7 μὸ ς Ν ἊΝ, Ὰ, ϑιωωΝ, ΄ 

το καὶ ταῦτω πάντω ἐν ῥυθμῷ πρὸς τὸν αὐλὸν ἐποίει, 
ν 7 3 ἕῳ ς -“ 57 Ἂ “ 

11 Ἐπὶ δὲ τούτῳ ἐπιόντες οἱ Μωντινέϊς, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν 
Ζ 3 ", 325 7 ς φεῦ 

᾿Αρκάδων ὠγώστωντες, εἐξοπλισώμενοι ὡς ἐδύνωντο κάλ- 

Αἰῆεπθοο εἰ Οοά. Ραδτίί. εἀϊάϊε 516- 
Ῥἤδηιιϑ, τοροσίδη (αία}10, τυροσίδῃ τε 
Ἐαά, νεῖε, (ὐσαεϊῇ, Ετοη. 

ἀπαντᾷ----καὶ μάχεται 1.ηξ. σε]. 
ἅπαντα, φΡίαπε ογηϊτιίς νοοδὈυ] πὶ 
Αἰάϊηα οὐτῇ Αἴῆδηθο : ἰδία, οἰϊατα 
σορυϊαῖ καὶ οτηϊτς ΑἸΠμδηθοα5. εἴ 
(αῆδ!ο. Ῥγβίεγεα ἐπὰν ἀδί Ατἴῆῃε- 
Πδ605, 4] (εηπεητία ἰζα τεῖα] : τσρὸ 
ζεύγους ἐν ῥυ)ιμμῷ πρὸς τὸν αὐλόν. 

καὶ τὸ ζεῦγος) ΑἰΠεπθοὰβ σοΟρΌΪα πὰ 
οπηῖῇι, εἴ ρτὸ ζεύξας ἀεάϊ! δήσας. Οε- 
ἴογατη Παης Ἰοσαπι ἱπλϊταῖαβ οἷ Μᾶ- 
ΧΙ Ὸ5 Τ τας Οἵ. ΧΧΥΠ]. 4. 

εἶτα τταρὰ] ΜΝ εϊίΚα ἰτὰ δὰ ἢ. 1. 
“«Ναπὶ εἶ αγηοης αἰ ρο λῃστὴν πἰ- 
“5 ἢ] Ἰητογραησαίαγ ἢ Αη εἰ οοττγα- 
““ ρα" ΜΙΒῚ ν᾽ ἀδιαγ ἱπίο]θητα5.᾽ἢ 
51 τερείας δήσας ἀπάγει, ἈΪΏ11 ἀδῆάε- 
τα ϊβ. ας ἱπίο  Θητἰι15 γα ρεγεβ. 

9. ταῖς πέλταις] ΟΕ]. οαηὶ Οα- 
ἴα]. σοῖ: τοέλταις εἴ Ραυΐϊο ρμοίξ τοὺς 

τοέλτας, αυαδῇ εἴκει ἃ σπσέλτης, ἃ ηὰ0 
καταπέλτης, σϑίδρυ]α, Ποιαϊηδίυγ,. 

ὄψιν [ἔχων] Ῥαγιϊο Ρ᾽ ἃ Μϑ. 

Ῥατγι. ογα! τη [60] 1, φαοᾳ Τεητεπ- 
εἰὰ τ τυτθδῖ. 

1Ο. τὸ Ἱπερσικὸν] ΛΙΉΘηΘΕ 5 ΟΠ 5 
δηςτεοοἀδητθαβ: Καί τις, Φησὶ, τὸ Π. 
ὠρχεῖτο καὶ κροτῶν τὼς πίλτας ὥκλφξε 

καὶ ἐξανίσπασο. Ῥαυΐο ΡοΟΙῈ ᾿ἰδιάθηχ 
ψεπηεῖα εἀϊτῖο παῦεῖ : καὶ ταῦτα πάν- 
τὰ ῥα)θύμως πρὸς τὸν ῥυϑμὸν ἐποίει. Ἰ1Ότί 
(οτῖρτὶ : καὶ σ. α΄ ῥυϑιμῷ πρὸς τὸν ῥυθ- 
μὸν ἐποίει. Ἐχ Αἰεπεθοο ϑίερῃ. [6- 
ταετα ἰοτῖἱ νοϊαϊς Τέλος δὲ σὸ ΤΙ. ὠρ- 
χεῖτό τι:. ϑαϊιϑίϊοπεῖη πᾶπο Ῥεγῇ- 
οἂπὶ ἈΠ δα ξῖογα Ῥοϊ]μοα ἵν. τοο. πος 
ταϊηαῦδης ὄκλασμα, εαηηὰς Ηξε]ϊο- 
ἀογὰβ 1 . 17. ἀξίου ιῖ, δαξίοτα Ζευ- 
πο. Ἡεϊϊοάοταβ ἰἀπιεῃ νόμον ᾿Ασσύ- 
ριον νοσαῖ : περ ἀδίοτγριϊο ρ΄απε σοἢ- 
δταϊῖ, ὀρχεῖσθαι πὸ ἹΠερσικὸν Ὠοτηϊη8- 
ἴὰγ ΟὈΪτΕΤ ᾿π Ουτορ. ν]1]. 4. 12. 

κροτῶν) Οοά, Ρατ. εἰ τηδτρὸ Βίερῃ, 
κρούων, [εὰ Εϊοη. ἢοςσ Ἰἰάεπι κρούων 
δΔηῖε ρΡοίαϊ, οι σὰπὶ Δίμρηθθοο ἐξανΐ- 
στάτο ἀεάϊι. ; 

11. ἐπιόντες] Ψαυϊραίαηχ ἐροπίνοντες, 
απο εἷ εκ πὶ Θπεϊξ, ἐκ Οοάϊοε 
Βτούφι, Ῥατγί, εἰ Εἴοπ, σοτγοχῖς Ηαϊ- 
οὨϊηίοη. Διμεπεεὰβ Ὀτενίὰβ : καὶ ᾿Αφ- 
κάδες δὲ, φησὶ, ἀναστάντες, ἐξοσλισά- 

βέενοι ἤεσων ἐν ῥυθμῷ, πρὸς πὸν ἐνόσλιον 
ῥ. αὐλ. καὶ ἐνωπλίσωντο καὶ ὠρχήσαντο. 
Ἑαά. νεῖτ. σατῇ Ουεϊῇ, ἔνοσιλον. ἀεἰπ- 
ἄθ 7.ηῖ. Οὐ, δὲ πίαῖρο ϑδιίερῇ, 
ἑπωιάνισαν ἀδηῖ: ἰπ ἰἰδτο Εἰοη. εἰ 
ἐνώπλισαν, αἱ ἴῃ ΑἸΠΘ δὶ ᾿ἰ 5 δὲ βΞ- 
ἀϊξίοης νϑῃςίᾷ ἐνωπσλέσαγαο, 
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ἪΝ ᾽ τ ς "“" Ν ᾿- ϑν ΕἾ ς Ν ᾽ 

λιστώ, ἡεσῶων τε εν ῥυϑμῷ, προς τὸν ἐγοσ λίον ῥυθ μὸν ὠῦ»-- 
“ 3 ΄ ΕῚ ͵ - ᾽ ΡΨ 

λούμενοι, καὶ ἐπαιώνισων, καὶ ὠρχήσωντο, ὥσπερ ἐν τῶις 
Ν ᾿ς Ν ν᾿ ε »“» Χ « 7 

πρὸς τους Θεοὺς προσόδοις. Ορωντες δὲ οἱ Παφλαγό- 
Ὺ. -“ 7 Ν ᾽ ͵ δ" ιν 

γες, δεινὰ ἐποίουντο, πώσως τῶς ὀρχήσεις ἐν ὁπλοῖς εἰνγώ!, 
3 Ν 7 Μ, ἷἋ ς ΧΝ 3 ΄ ΕῚ ν Ἐ ν᾿ 

Ἐπὶ τούτῳ ὁρῶν ὁ Μυσὸος ἐκπεπληγμένους αὐτοὺς, σπεί- 
νι ὦ ψ' Ἂ “ » Ε 7 

σας τῶν Αρκάδων τινὼ, πεπωμένον ὀρχηστρίδευ, εἰσάγει, 
7 ς 5Δ 3 “τὸ 75 7 Ἂ 7 

σκευάσως ὡς ἐδύνατο κωλλίιστῶ, κωὶ ἀσπίδω δοὺς κού- 

Φην αὐτή. Ἡ δὲ ὠρχήσατο Πυῤῥίχην ἐλαφρῶς. ἘἜν- 
» ᾿ς 5: 7 ς ΕΣ Ε 

ταῦϑα κρότος ἥν πολὺς" καὶ οἱ Παφλαγόνες ἠρώτων, εἰ 
ς 3. “7 “ 

Οἱ δ ἔλεγον, ὅτι 

αὑτῶι καὶ οἱ τρεψάμενοι εἶεν βασιλέω ἐκ τοῦ στρατο- 

πέδου. 

»ν Υ͂ 5 ἴω 

κοὶ γυναῖκες συνεμώχοντο αὐτοῖς. 

ο- Ν ὑπὸ Ν τς -“ Ν τ 3 

Τὴ μεν οὖν νυκτὶ τωύτη τοῦτο τὸ τελος ἐγένετο. 
ἰὰφ, 3. ὦκ ᾿ ὯΝ τυ Ἃς ᾽ Ἂς 

Τη δι ὑστεροωίον προσῆγον ὠὐὑτοὺς εἰς τὸ στράτευμα" 
δ “ τὰ ΄ ᾽ " 

κου ἔδοξε τοις στρατιωτῶίς, μήτε ἀδικεῖν Παφλαγόνας, 
Ἄ ὁ 3 "“ Ν »“" ς λ ΄ 27 

μήτε ἀδικέσθαι. Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν τρέσίβεις ὠχοντο" 
ς 5.9.0 3 δ -»“» ς Ἂς » δ) - 

οἱ δι “Ἕλληνες, ἐπειδὴ πλόϊα ἱκανὰ εθδόκει πάρεινοωι, 
ὁ 3} « ΄ 7 7 “Ἢ 3 

ἀναβάντες ἔπλεον ἡμέρων καὶ νύκτω πνεύματι κώλῳ, εν 
2 Δ ηἡ Ν " Ἧ Ἢ 3 

ἀριστερῶν ἔχοντες τήν Παφλαγονίαν. Τῆ δι, ἄλλη ὠφι-- 

κνουντῶι. εἰς Σινωπήν, καὶ ὡρμίσαντο εἰς ᾿Αρμήνην τῆς 
» »"" Ἀ ΕῚ ο“σ 5 ο».Ὶ “ 

Σινώπης. Σινωπεῖς δὲ οἰκοῦσι μὲν εν τή ΠΠωφλαγονικη, 

προσόδοις) ὍὉΙ᾽ ρερᾶπεβ, Ῥτδθοῖρυε 
ἈΡοΙ]ηΙ, πιαῆοθα 1 ηδλϊ αἰ15 σδητα- 
Ὀδηῖαγ ; ὨΙπΟ βΘηὰ5. ΠΟΟ ΟΑΓΠῚΪ ΠΌΤ. 
ὑπορχήματα αἰϊξϊατα ἔαϊτ. ΟΙΓ, αἰξϊα 
ἀπ Οο]]εξτοης Ριπαάδτισοσαση ΕἾδΡ- 
τηεπίοτυτῃ Ηεγηΐϊδηᾶ ᾿. 3ὅ--42. εἴ 

Ῥ: 54. 
δεινὰ ἐποιοῦντο) Ιπερῖς Ζειυπίδηας 

Ἰηάεχ οὰπὶ Ηυτοίη!ΌΠῸ 27 αἰβεοιάάι- 
γηης οἱ ῥεγομίομε γεῖμῃ ἠαύφγο. Μοτυβ 
21 οἱ ἐμ] αττη μάϊραγε. ΨΥ ΟΙΙΚα 

ταὶ θδῖ: δεινὰ ἐσοίουν σὸ πάσῳς ἅς. 
ἤος {δ : τγῖγος σομέως ἀρεϑαγιί, τη1- 
σὰς γποάὶς αἰἰηινατ οηεηι ἡεαηε ῥγοαεδαη:. 
ϑΒεὰ δεινὰ σοιεῖν Ἰοηρα αἰνετίο (ἐπ΄ εἃ 
ἵπ Ατορῇδμῖς Βδηΐϊβ νεγίαᾳ 1093. ἰπ 
ἸΝαὈῖθυς νειὰ 388, εἰ 583. δεινόσερα 
“ποεῖν Ε ἰὰ Νοδτὶ ϑγιηροῦο ἱν. 36. 

12. ᾽᾿ΕἘσὶ σούτωῳ] Εἴοῃ, ἐπὶ σούσοις. 
θεῖα οαπὶ Μϑ5. Ρατίδ. εἰ τηατρὶος 
ϑιαρΡἢ. ἐκσλησσορένους νυϊραίατη σοΥ- 
ΤΕΣ!» 

13. ἠρώτων) Ἐῖοη. ἤροντο Ὠαθεῖ, 
ἘἈείροηη Ραμ ροηὶθὰ5 ἀδτὶ ταῖο- 
πεῖ ὈεΠ6 εχρίϊοᾶὶ Πειηεῖγι ἀς ἔ- 
Ἰοσυτίοπα ὃ. 1321. 4ὶ νεῖῦθὰ Χεποὸ- 

ῬΠΟΊΓΙΒ. Πηθτηογεγ Ὑδοϊαν!ξ, --τϑ8- 
ᾳυφξηβ οὖν οταϊττις τοη. 

14. ὑσσεραίᾳ) Ταηῖ, σαπὶ Οπεϊῇ, 
ἡμέρῳ αδάϊῖ, εὖ ἀεϊηάε Παφλαγόνα 
ααϊ, 

15. ὡρμίσωντο) ἘἙΔά. νϑῖῖ. ὡρρεήσανς 
σο. ϑεαύυθῃ5 ΠοΟπΊδη ὑτΓΌΪ5 ᾿Αρμήνη εχ 
Ὦ. 1. πιειπογανὶὶ ϑῖθρῃδηθβ βγζαηξ. 
ΔΠῚ ᾿Αρμένη Γοτὶρίεγα τ, Οἷς ΠαππϑπεῦΖ 
(ροξτ, Οὲ, νὰ, Ρ. 1 ν Ὁ. τό, 

»»- σι 
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Μιλησίων δὲ ὥστοιοι εἰσίν. Οὗτοι ξένιῳ πεμπουσὶ τοῖς' 
. 3 ᾿ Ν 5 Ν 

Ἑλλησιν, ὠλῴιίτων μεν μεδίμνους τρισχιλίους, οἴνου δὲ 
7] 7 ᾽» ἶ Ἢ 5 

16 κερώμιω χίλιω καὶ πεντωκόσιω. Καὶ Χειρίσοφος εν- 
,ο“ὡὋ “ ͵7 9} ε »"»" 

ταῦϑω ἥλϑε τριήρεις ἔχων. Καὶ οἱ μὲν στρατιῶτωι 
δά 57 7 ͵ὔ « ε οος Ὰ ς ἊΣ 

σπροσεθόκων, ὠγοντῶ, τί σῷῴισιν ἠκειν᾽ ὁ δὲ γε μεν οὐδὲν, 
2 ΄ " ε, 3 3 - 3 ε 

ἀπήγγελλε δὲ, ὅτι ἐπαινοίη αὐτοὺς καὶ ᾿Ανωξίβιος ὁ 
" Ἁ ὝΤΑ ε « » 

ναύαρχος καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ὅτι ὑπισχνεῖτο ᾿Ανωξίβιος, 
3 5 » 5) -“ Ρ. ἐν 5. νὰ, 3] 

εἰ αζικνοιντο ἔξω του Πόντου, μισϑοφορὰν ὠυτοις ἐσε- 

σϑαι. 
Ἀν ᾽ὔ »ς ΄ 3 « ὯΝ δ. γῳ 

17 Καὶ εν ταύτη τὴ ἈΑρμήνη ἐμεινῶν οἱ στρωτιώτοῦ ἡμερος' 
ἣ »ῸἫὉἭ Ψ ΕῚ ὦ ᾿ » ἃ, Ὰ 

Ὡς δὲ τῆς Ἑλλάδος ἐδόκουν ἐγγὺς γίγνεσθαι; 
"δὲ »" ὮΝ ν ο ἂν. »ἢ 5. ὡδὸ .“ ὮΝ Ὄπ δὲ 

θη μωώλλον ἡ πρόσιτεν εἰσγει ὠὐυτους, ὁπῶς ὧν Κωὼϊ ἐχιον- 

᾿ς 

ΖΈΕντε. 

Ὰ Ζ' 322) 3 7 ς ᾿᾿ εΥ 3... ὉΛ 

18τές τί οἴκωδε ἀφίκωντωι. ἩἘγήσαντο οὐν, εἰ ἐνῶ ἐλοιντο 
5 “ κι Ν Ν 7, ὶ 37) ψ' Ἂ, 

φρχοόντω, μώλλον ὧν ἡ πολυωρχίως ουσής δύνωσϑθαι τὸν 
ΓΛ Ω Ω" ΄ Ἀ. Ν ΡΥ ἢ , ἐγὼ χρήσϑδαι τῷ στρατεύματι καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρως 

“2, τΣ ,ὔ » δ 7 

καὶ εἴ τι δέοι λανθάνειν, μῶώλλον ὧν καὶ κρύπτεσιϑ᾽ αἱ" 
Ἀν Σ ἊΣ κ 7 Ων ἿΝ ε 7 Α 3 ᾿Ὰ, 

καὶ εἴ τι αὖ δέοι φϑάνειν, ἧττον ἂν ὑστερίζειν" οὐ γὰρ 
ΓᾺ Ά - Ἂς 3 3 Ἂς Ἂς ΝΜ { 
ἂν λόγων δὲν πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὼ τὸ δόξαν τῷ ἐνὶ 

7 57 Ὗ Ἁ Ψ ὥ 3 »" δ 

σπεραΐνεσθι ὥν" τὸν δὲ πρόσθεν χρόνον ἐκ τῆς γικωσής 
3} ’ὔ ς Ψ, τ -“ -“ 

10 ἔπρωττον πάντω οἱ στρατηγοί. “Ὡς δὲ ταῦτω διενοοῦντο, 
2 ΄ ραν ᾿ς ΓΞ "» Ν ς 3 
ἐτρέποντο ἐπὶ τὸν Ἐενοζωντῶ κωὠὶ οἱ λοχαγοὶ λέγον 

Οὗτοι ξένια] Ετοπ. δὲ ᾿πτεγίετί. 
κεράμια} Οοτίατη πγεηίαγατῃ ἔα [δ 

οοηΐϊοῖς Ὑ  εῖκε εχ ἢ. ]. εἴ σαρ εἰς (ἐ- 
ααξηῖ8 ἴδξϊ, 3. δ᾽ τἀπηθη ΡΟ] η 88 
τε αϊ πηηὶ 30ΟοΟ. Οὑτὴ νἱηΐ κεραμοίοις 
Ζοοο. τϊτιαπίατ. Εἰχ ἀἰϊνετία ἱϑιταγ 
Ῥσγοροσγίίοιθ ὨΪΠ1] ἀγραστε ᾿ἰσεῖ, Εοτ- 
ταῇϊβ δι η κεραρίου νοσὈ] πὶ 56- 
Ὠδγαὶα αὶ τηθηΐαγοο ᾿Ποογίθο. 

16. Χειρίσοφος] Ἀεάϊ ἃ ν. 1, 4. 
ἀείποερβ τριήρῃ Ὠδθθῖ τηδγροὸ 5τ1Ερἢ. 
οαπὰ Ῥατιί, ΠἰΌτο. 

ἀσήγγελλε δὲ] ΜΊτοΟΥ οπλη65 [πίεγ- 
Ῥτείεβ. νυ]ραίῃ πηι ἀπηγγέλλετο τἀτὰ 
Ρατεηίεγ τὰ} 1 Π Ὁ, ηυοὰ ἀρετῖς Υἱτο- 
ἴωτη εἴ, ᾿ 

ἀφικνοῖνπο} 1αηῖ. ΟΕ], ἀφικνοῖτο, 
Οαῇα]. Ῥαυ. ἀφικνεῖσο, ἀδίΠσερ5 ῥμε- 
σϑοφορίαν Ὠδθεῖ Εἴοπ. 

17. εἰσήει αὐτοὺς} 15 τπρηιήδηι 1{1]ς 
“«επ1ΐ, ἰΠ 16} 56 ἔννοιώ οὐτ Ζεαηὶο νεὶ 
ἐσιϑυμία. Ἰ)εϊησερβ οτπὶὸ ΑἸἰάϊπᾶ 
ϑίερῃ. εὐ ν εικε. ἀφίκοιντο ἀεάεταπί, 
ποῆτγατῃ οἷς ἴῃ Ταπίηα, (σαεϊῇ, Ρατ, 
Εἴοη. 

18. λανϑάνε.») Κάά, γείζ. Οαεῖξ, 
λαμβάνειν ἢαῦεμῖ. ϑεααδηβ καὶ δηῖϊς 
κρύστεσσοαι οἸλ τς Ετοη, ροῖεὰ ἕμ- 
σίροσαγεν χοόνον Ῥατιΐ. 

νικώσης ] [π|6]]ρῈ γνώμης. ϑεαάξης 
σις ΡοΙ͂ ἕκαστος οὐ τ Είοῃς 
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Ψ ΑΔ τὶ τλ « Ἂ, “ Ψ Ν 4 

προσιόντες αὐτῳ, ὅτι ἡ στρατιὼ οὕτω γινώσκει" καὶ εὖ- 
» ἊΣ “ 93} 4-Ν ε" δ, 

νοίων ἐνδεικνύμενος ἑκωστός τις ἔπειθεν ουτον υποστήηνον 

ὍΝ Ε ὃ. ἐξ Ἃ » »“ κε 3 Ψ »Ἥ δ᾿ 

τήν ἀρχήν. Ο δὲ Ξιενοῷων τὴ μὲν εβούλετο τῶυτῶ, νομί-- 20 
Ν Ν Ἣν 7 « ς » 7 κν 

ζων καὶ τὴν τιμὴν μείζω οὕτως ἑωυτῷ γίγνεσθαι, καὶ 
Ά ὃς γ Νά,...».Ἀ Ἀν; 7, 5", -“ 5 2 

τρὸς τοὺς Φίλους καὶ εἰς τὴν τοόλιν τοὔνομνω μεῖζον ἀφί- 
ς »"» Ν λ Ν 5 “ δ 32 Γω 

ξεσϑαι οὐυτου" τυχον δὲ ν.41..1] ὠγωϑθοῦ τινος ὧν οἰτιίος Τή 

θῳ ΄ 

στροωτιο γενέσθαι. 
Ἂν, Ἁ "»“- 3 5 ρο- Ν ΕῚ 

Τὼ μὲν δὴ τοιαῦτο, ἐνθυμήμωτω ἐπῆρεν αὐτὸν, ἐπιθυ-21 μέν σή ΜΊΜ Ἵ7η 
μέϊν αὐτοκράτορα γενέσι ἄρχοντα. Ὁπότε δὲ, αὖ ἐν- 

»"» « 57 Ἅ Ν Ε] ΄ « Ἧ ΄ 

ϑυμοῖτο, τι ἄδηλον μὲν ὥαντι ἀνθρώπῳ, ὁπή τὸ μέλλον 
- διὰ “ δὲ εὖ γγδὶ Ε ᾿" Νὴ Ν 

ἐξει, διῶ τοῦτο δὲ κωὶ κίνουνος εἰή, μή κ͵ὶ τὴν Ὥροειρ- 

γασμένην δόξαν ἀποβάλοι, ἠπορεῖτο. ᾿Απορουμένῳ δὲ2 

αὐτῷ διωκρῖναι ἔδοξε κρώτιστον εἶναι, τοῖς Θεδὶς ἀνώ- 
ἦν Ψ 7 ε ΄-“7σ » Ζ' »“ὥμΨ“ 

κοινωσοωι! καὶ πωρωστησάμενος δύο ἱερέίο,, ἐθύετο τω 
Ν ἴω -“ῳ{ » ν"ν Ἂς Ξ3 » ““ 

Δι τῷ Βασίλει, οσπερ αὐτῷ μῶντευτὸς ἤν εκ Δελῷῴων" 

20. καὶ πρὸς τοὺς φίλους  Ἀτηϊοο π᾿ 
Οτθοῖὰ εἴ ΑἸΠεπὶ5 τεϊϊξῖος. [τ τὰο- 
ταν ΥΥ εἴΐκε σοραϊάτι καὶ ογμ θα ἴῃ 
Ραγι, εἰ Ετοη. 

μεῖζον) Εἀά. σεῖς, στε, μειζόνως. 
υπάς ΑὈτείο 5 δή ΖΕ ΟΠ γ] αι ρΡ. 
465. εθεοῖι μεῖζον εἰσαφίξεσθα:. Ζειπα 
μεῖζον ὡς σοπ]ϊοϊεθαῖ. 

καὶ ἀγαϑοῦ) Ετοη. καὶ οπλίτεῖς -. ἄν 
(εαυεης ἀεε ἴῃ Εά4ά4, νεῖς. Οσυε]ξ, 

21. καὶ κίνδυνος Οὐραϊάτα εχ Ρατίΐ. 
Εἴοπ. δάδιαϊς Ζειηδ. 

[διὰ χοῦσο δὲ καὶ κίνδυνος εἴη, μὴ καὶ 

- σὴν τσροειργωσμένην δόξαν ἀποβάλοι] (ο- 
ΡυΪαπὶ καὶ εχ Ῥατι, εἰ το. δα! ῖ 
Ζεαπεὸ ; ρτθίθγεα παὰά (οἷο, ἢ ρτθὸ- 
ξεγεπάα ἢς Τοτρίατγα Ρατγ, κήνδυνος εἴη 
καὶ τ. σ΄. ὃ. ἀσοβαλεῖν. Ἑδςος επὶπὶ 

ποῆεγ ἱπῖγα νὶϊ. 7, 31. ᾿Αλλὰ μὴν οὐδὲ 
τολήϑει γε ἡμῶν λειφϑέντες ὑσειξάν σοι, 
ἀλλὰ τοροστατῶν ἀπορίᾳ" οὐκοῦν νῦν καὶ 
σοῦτο κίνδυνος, μὴ λάβωσι τοροστάσως 

αὑτῶν σινὰς τούτων, οἱ νομίξουσιν ὑπὸ 
σοῦ ἀδικεῖσθαι. Θαϊ Ἰοουβ. ΡΓΙ ΠῚ Τη 
οοηδτηηᾶΐ σοραΐϊάγα καὶ δἀάϊταπὶ εχ 
1ΠΌτῖβ ἐοτιρτῖς ς ἀείμα τηοηῆταϊ ὈΓΙΟΥ 
Ἰοσὰβ ται οηετῃ σοττρε αὶ νἱτ}, φαοά 
1π Ροϊετγίοτε ᾿ἱπάϊσαν!, [εἀ δῆτα ΟΠ 
Ῥοῖαϊ. δογι θεπάαπι μαπρε ογαῖ : οὖπκ- 

οὖν νῦν διὰ ποῦτο καὶ κίνδυνος, Ῥτεροίετ. 
εα Εἀή, νεΐεγας. οὐπὶ [ἰΌτο (σαεϊξ, οἰ- 
ἰάτὰ ἱπ ρΡοΐϊξεγίογε ἰΙοσὺ ἢγαέϊζαταπι 
πιιῖδης [ἴ8, αὐ (στ θδηΐ : κίνδυνος, λα- 
βεῖν τσροστάτας τινὰς αὐτῶν, δὶ νὰ]- 
Βάτετη πὰπο ἰδξεοπεη (Ἐ4πατῖβ, ἀπὰς 
ὈΙτατὶ ροιεῖῖ, Δ Πὶσ ετἰατη δα ἢπη}}}- 
ταάϊοιι Ρτίοτγίβ ἰοοὶ στε πάστῃ ἢὲ 
μὴ λάβοιεν. ϑεά εἰ τεγίϊι5 Ἰοοιβ ἴῃ 
Μεπιογϑῦ. ἰϊ. 7, 9. ἐκ δὲ σούτων κίνδυ- 
νος, μείξω τε ἀπέχϑειαν γίγνεσθαι καὶ 
σὴν προγεγονυῖαν χάριν μειοῦσϑαι.. [1 

ἙΒυτὶριάε5 ΗΠ εσυῦε νεγία δ. ἐπεὶ Φρυ- 
γῶν τυόλιν κίνδυνος ἔσχε δορὶ τσεσεῖν Ἕλ- 
ληνιπκῷ. ΑἸΠορἤδπεβ Ρ] τὶ νογία 34. 
ἔν, γάρ τις, ἔνι κίνδυνος ἐν σῷ πράγματι. 
φσοϊός τις :---ῖῆν μὲν κατορϑώσωμεν, εὖ 
τοράττειν ἀεί: ἢν δὲ σφαλῶμεν, ἐπισετρί- 

φϑαι τὸ σ᾿αράπαν. ἔκ ΕῤἸηβοϊα.) 
μὴ---ἀσποβάλχοι! Ῥατ. οταϊο μὴ Πᾶ- 

Ὀεὶ ἀποβαλεῖν. 

22. ἀπορουμένῳ] Ἐτοῃ. διασορουμεέ- 
νῷ, 

ἱερεῖα] [τὰ Ττἰρὲτ Βτοάθοι εἰ Ῥατ, 
ΨΜυ δ διαπι ἱερεῖς τεξϊε ἀᾶτηπαν! ΖἜ π 6, 

ΔηΠΟΐάηβ, Ποη ἱερεῖς (εὰ μάντεις ἐΪ- 
οεπάσπι [αΠ. (οπιρδγαϊ ετἰα τι {ἰ τὶ 
ΒΡ 7..2: ἘΓΎΗΙ. 7. 6.8} ἡ, 1: 

[ὅσπερ αὐτῷ μαντευτὸξ ιν ἐκ Δελ- 

Χ 
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Ν ΄ο, ὧδ Ν. 3 ἊΝ Ψ "Ὁ Ῥῶν ϑὺ ΟΥ̓ ΄ ΄ δ 

χώι τὸ ονῶρ δὴ ἀπὸ τούτου τοῦ Θεοῦ ἐνόμιζεν εωρωκενο, ἃ 
Ὁ «“ 4 2 ἊΝ "“"" -»Ἢ »“ 

εἰθεν, ὁτὲ ἤρχετο ἐπὶ τὸ συνεπιμελεῖσθαι τής στρωτιῶς 

23 καθίστασθαι. Καὶ ὅτε ἐξ Ἐφέσου δὲ ὡρμῶτο, Κύρῳ 
5 Ζ' ' γος 5 Ζ « »“» δεξιὸ 

συστωνησόμενος, αἰετὸν ἀνεμιμνήσκετο ἑαυτῶ Φεζιὸν 
Ἂ ᾿ -ς .«“ ς 7 

φϑεγγόμενον, κωϑήμενον μέντοι, ὅνπερ ὁ μάντις προ- 
΄ ΞΟ Ν »} .« ΄ Χ 3 Α, » 3 

πέμπων αὐτὸν ἔλεγεν, ὅτι μέγως μὲν οἰωνὸς εἰή καὶ οὐκ 
5» ἊΝ Ν Μ ΒΟ, ΄ Ν ἃς ἧς οὐ 

ἰδιωτικὸς, γ 4.1] εὔδοξζος, ἐσ ονος μέντοι" ὅωι γῶῤρ τῷ ορ- 

͵Ζ7 » 7 “Ὁ - ον νν ΕῚ ΄ 

νέων μωώλιστω ἐπιτίϑεσϑοι Τῷ οιέτω κωϑημένω" Οὺ μβεν- 

ἩΝ Φ Ν Ε Ν Ἂ ) Ης 

τοί χρημωτιστιῖον εινῶν τὸν οἰωνόν" τον γαῤρ οιίετον σερι- 

»- 7 δ" 2 7 

24 πετόμενον μώλλον λαμβάνειν τῶι ἐπιτήδεια. Οὕτω δὲ 
Θυομένῳ αὐτῷ διωφανῶς ὁ 9 εὡς σημωίνει, μήτε προσδει- 

σϑωι τῆς ἀρχῆς, μήτ᾽, εἰ αἱροῖγτο, ἀποδέχεσθαι. Τοῦτο 

25 μὲν δὴ οὕτως ἐγένετο. ἫἩ δὲ στρωτιὼ συνήλϑε, καὶ 
͵ 93) Ψ ον» ΝΊΗΣ Ἄ » 9 

πάντες ἔλεγον ἐνω αἱρέισιϑ᾽ αι καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, προε- 

φῶν] Οὐ οὰπὶ Ζευπίο δηποίδίϊο- 
πε ΜοΙὶ ροῆιᾶπὶ ἴῃ ἱπάϊος ΕΜ άϊ- 
τοπῖβ Γἰρῆθηῆβ Πᾶπο : (Σὲ σά ον εηη 
γεξεναίμν. σἹάεοίμγ βρηϊβοαγε, αὶ Ὁ 
εο σοηία]! (Ο]εὈαῖ : 1: σώο ΘΟΡΖΕΥΥΙ 
ουιαξζε ῥοίογῖξ 11], 1, 9. {ε4 114 νεγόα 
ἐκ Δελφῶν οὐψομγα μεπί. δὴη ἐεραίμν : 
ὥσπερ βυε ὅπερ αὐτῷ μανπευτὸν ἦν ἐκ 
Δελφῶν, εἰ σεγδα ἔσο ῥοπαπίμν ῥομὲ τοῖς 
Θεοῖς ἀνακοινῶσαι, ψέηψμς εὐ : αυοὰ 
1}}1 οὐδ οα  τείροπίο [6] Ρἢ 15 ρτϑοίοτι- 
Ρίυπι ἔμεταῖ, πεέγρε μὲ ἱπ ψμανὶς γὸ 
ἄεος σοηψμίογεί, φιὶ 1: φιίαῖς γῈ φοηξε- 
ἐεπάϊ εἴδη: τάχμφ σορυθηϊ ἀπ ον 
ἱρῇ. Νιάθ 1]. 1,4. Ἀεξὶς ἀυδιταῖε 
νἰάεῖαγ νὶγ ἀοέζας ἀδ ἰοοὶ ἱπιερτιταῖα. 
ΠεΙρῃΙοαβ. ἐπα Αροο σοπίαϊοητκὶ 
Χεπορδοηῖὶ γεροπάετγαιϊ, α{] ΘἹΈ 111. 1, 
6. ἀνεῖλεν αὐτῷ----εοῖς οἷς ἔδει, ϑύειν. ΟΌΪ 

{υαία Ταο, Βαιϊίπιαπηδ, [Οτὶρῇ Θεοὺς, 
οἷς ἔδει ϑύειν. ααδτη ἐπτοηαατίοπεπη ἢτ- 
τηᾶῖα νἱἀθθδιατ (εξ. 8. ὁ μὲν δὴ Ξξενοφῶν 
οὕπω ϑυσάμενος, οἷς ἀνεῖλεν ὁ ϑτὸς, ἐξέ- 
“λει. ΡΊατες Ἰριτυγ ἄθος Χεπορθουτὶ 
φοΙδηάοϑ (δογἤοῖο Αροὶο ποπιϊηᾶνα- 
ταῖ. ϑιαῖίτη τἀ δῇ [δ εξϊ, 1.2. ἰΟτα ΠῚ τη, 
αυοά ν]άετγαϊ, ἃ Ψονα γερεὲ ΠῸΪ τη ἱ- 
(απὶ ᾿πιεγργεία θαίαγ ἴυπο, εἴ τερετὶξ 
εδηάετῃ ἱπιεγριοιιοηθτη Ὦος ἴῃ ἰο- 
φο. ΔΑἸΙτογ νέο ἰοοιιβ νἹῖ. 8, 4. 4 πὶ 
Ζευης σοπηρᾶγαν!ς οαπὶ ἰοθο ἰἰ]. 1» 
8. ταϊηΐπιθ ρειίπεῖ δὰ ]ογεπὶ γε εΠΊ, 

[εἀ δά ονεπὴ μειλίχιον. Ναπο ἱρίτυς 
Χεπορῆοη οΟἰτεγ δπποίασα νοϊαϊῖ, 
ἸΏΤΕΓ Ρ]υΓα5 ἄθοβ δῦ ογάσαϊο Πεὶρῃϊ- 
οΟ εἀϊτοβ, αἰΐδγίι αι “ονε πὶ τεσεῖ ποὸ- 
τηϊηδίατη [αξ, [Ιτἀαὺ6 ετἰατη Ὠὶησ 
εππεηάατίοηὶ Τα δὰ ἑτοτί ται δἰ ααϊὰ 
δοσεάσδγα νἱάεταγι ψετγθδ ἱρία ἰητετ- 
ῬΓΕΙ͂ΟΓ : φμδρφ Αροίίο [λεἰρῥλίομς 1111 17ι-- 
1φν ῥίμγες αἱδος σοι θη 11 ποηηίπανεγαί, 
Μαπρϑθιὶ ἴάγηδη ψεὶ ᾿τὰ Μοτὶ ἰασαςῖ- 
ἴατ! ΠΟΠΟ5 [ἀΐνιιβ οἵ ἰηΐθρεσ. Εν Ε- 
21)}οἰα4.} 

ἀπὸ τούτου τοῦ ϑεοῦ ΜΙ ἃ [ονς 
τερε Ὁ]. 

ὃ εἶδεν, ὅτε] Ετοη. ΠἰΌΕΓ Ὦδθεῖ ὅσε 
εἶδεν ὡς ἤρχετο. -Ὧε τα σοηΐοτ ἰΠϊ. 1, 
12: 

23. ὅνπερ ὁ μάντις] Ψυ]δαίῖα πὶ ὥσσερ 
οοτγεχῖς Ηυτομίηΐοη : ὅπερ τηδὶεθαῖ 
Τιοοποϊανίαβ, 

εὔδοξος)] Ματροὸ διίθρῇῃ. Ῥατί. Ετοπ. 
ἔνδοξος Ὠᾶθεηι. Χεπορῇοῃ ψεγθαπὶ 
εὐδοξεῖν εἴ εὐδοξία [τε ιιεπιαντ. 

καὶ γὰρ τὰ ὄρνεα) [τὰ εχ Ετοῃ. νὰ]- 
Βαῖαπὶ σὰ γὰρ ὄρνεα οοττεχὶ. ϑεησεης 
οὗ μέντοι ΡΙΓΟ νυϊραῖο οὐδὲν μέντοι εχ 

1) γκη6 διερῇ. Ρδτ, Ετοη. τεσθρὶ.- 
περιστετόμενον) ϑιπΊρΙοχ πετόμενον 

πεῖ Ετοῃ. 
24. διαφανῶς) ἘΔά. νεῖῖ. Ος]Ὲ, δια- 

φανεὶς ἀδηῖ. [)εΐποερϑβ μὴ προσδείσϑαᾳ 
Βίοη, 

ΝΣ οΝ ρπορρΨΕὌΕὌἌὌνσἝἔΕέἔσς,οὁὭ ἘΦ ΘαΟΘΩ. υσΟ 



118. . ΘΑΒΕῚΣ, ΨΌΣΩΘ. ΟΑΡ.1) 40. 
΄ ͵΄ὕ Ν ν. 9.8 Ὁ» ᾿᾽ « ε 

βάλλοντο αὐτόν. ᾿Ἐπειδὴ δὲ ἐδόκει δῆλον εἴνωι, ὅτι αἱ- 
΄ “ῃ » 3 7) 4» Χυξ ΑΚ, Ἀν." 

θηήσοντῶι ὠὐὑτὸν, εἰ τις ἐπιψηφίῴοι, ὠὡνεστή, καὶ ἔλεξε 
7ὔ 

τάδε" 
ΟῚ Χ πι ἂξ -“ ᾿ ΓΑ" ε “" ων 57 

Εγω, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑπὸ ὑμῶν. τιμώμενος, εἰ- 26 
"7 » 7 "5 357 δν ᾽ 

περ ἄνϑρωπός εἰμι, καὶ χάριν ἔχω, καὶ εὔχομαι, δοῦναί 
υς ᾿ 52 ΄ δ ἶαν Ε “ υ "Ὁ 

μοι τοὺς Θεοὺς αἰτιόν τινος ὑμιν ἀγωϑοῦ γενέσθαι" τὸ 
΄ ΓῚ Ἁ "»" « ᾽ ε »“» ῇ 

μέντοι ἐμὲ προκριζγήναι υῷ ὑμῶν ἀρχόντω, Λακεδαιμο- 
7 Ε δοὸ 7 ΧΘΥΑ, ὁ τοὺ δοῦν, 3 Ν "“ ᾿ς 

γίου ἀνόρος τπωρόντος, οὔϑ᾽ υμιιν, οὐτ᾽ ἐμοὶ δοκέει συμῴερον 
"πῇ 5 ἈΓ δ΄ ὃν ς “» ᾿ς "» νυ 
εἰνωι, ἀλλ᾽ ἥττον ὧν διὰ τοῦτο τυγχάνειν, εἰ τι δέοισϑε, 

5 4. οι 5 ᾽ ΕΥ̓ ΕῚ 7 » » 

τωρ᾽ αὐτῶν" ἐμοὶ δὲ αὖ οὐ ττάνυ τι νομίζω τοῦτο ἀσῷω- 
Χ δ᾿ ε » Ν “ ω ᾿ 3 7 

λες εἰνγῶι. ὥρρω γῶρ, ὁτι καὶ τὴ πατρίδι μου οὐ πρὸ- 27 
3 7] “» 3 »“» Ν 

σϑεν ἐπαύσαντο τῦολεμουντες, τυρὶν ἐποίησων τῶσων τὴν 
ὲ ε "»“" 7 « ἂν » »" ς 7 

πόλιν ομολοῦειν, Λακεδαιμονίους κωὶ αὑτῶν ἡγεμόνως 
5. ᾽ Χ; ᾿ “ ς 2 τῶν Υ͂ 7 
εἶνωί. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ὡμολόγησαν, εὐθὺς ἐπαύσαντο "8 

-“ Εν ΄ ᾽ ͵, Ἂ 

πολεμοῦντες, καὶ οὐκέτι πέρω ἐπολιόρκησαν τὴν πόλιν. 
3 Υ “» 3 δύ σὺ ΟΕ δ Ἅ .-« δι Ψ ΕΣ υϑ᾽ 

ΕΣ οὐν, ταυτὼ ἐγω ὁρῶν, θοκοίην, ὁπου δυνωίμην, ἐνταῦυ 
57 »" ϑ 5 2 » » 3 »" Ν: 

ἄκυρον ποιέϊν τὸ ἐκείνων ἀξίωμω, ἐκεῖνο ἐννοῶ, μὴ λίων 
Ἀ ὴ 7 ἃ 4 Ὦ »-»ὦ Ε "»“»“ « “ 

[ἀν] τώχυ σωφρονισϑείην. Ο δὶ ὑμεῖς ἐννοείτε, ὁτί ητ-- 20 
ὮΝ Ἃ ,, ΕΝ 37 Ἕᾳ “Ὁ τὰ ΤᾺ «“ἶ 

τὸν ὧν στῶσις εἰή ἐνὸς ὠρχοντος, ἤ “ολλων, εὖ στε, ὁτι 
37 Ὶ - 7 ΕῚ ἐ ͵΄͵ ἣ 7 

φῳλλον μὲν ἐλομένοι οὐχ, ευρήσετε μὲ στασιώζοντω" νομίζω 
. ὁ ε » Ὁ» ἊΝ 7 “ » »“ᾷΝἷ, 

Ὑῶρ, ὁστις εν πολέμῳ ὧν στασιάζει πρὸς ὠρχοντῶ, του-- 
Ν Χ ς “» 7 7, δ ἀρ  ὔνοΣ 

τὸν πρὸς τήν εαὐὑτοῦ σωτήριων στασιάζειν" ἂν δι εμέ ἐλη- 
Ε Δ Ὶ 327 “ἷ ον 

σϑε, οὐκ ἄν ϑαυμάσαιμι, εἴ τινὰ εὕροιτε καὶ ὑμῖν καὶ 

ἐμοὶ ὠχιϑόμενον. 

25. Ἐπειδὴ δὲ] 1Τυπιῖπα, Ετοη. ἐπεὶ 
παῦεηῖϊ : ἀεϊπάε εἴ τι Βαά. νετῖ. 

χό. τοὺς ϑεοὺς] Εαά. νεῖῖ. ΟΕ]. 
σοῖς Θεοῖς, ηαυοά ουπὶ εὔχομαι, ηϊῇ 
ἄἀυτὰ ττα]εδζιοπα, σοραΪΑγ] ποῖ ροιοί. 

᾿ φινος ὑμῖν) Ματεῖ! ἤᾶπο σοτγεξῖϊο- 
θη νυϊσαίο ὑμῶν Τα ὈΙταϊς Ηατοδιη- 
ἴοη. 

οὔϑ᾽ ὑμεῖν, οὔτ᾽ ἐμοὶ δοκεῖ ἕῖοη. οὔτε 
ἡμῖν δοκεῖ, εἴ Γξαεη 5 εἰ ἀπῖε σὲ οὔηἶ- 
τ. Ῥοῆξα ἐμοΐ τε αὖ Ὠαθεῖ. 

28. μὰ λίαν [ἄν]) Οοα, Ρατῖΐ, ουπὶ 

Ετοπ. μὴ νῦν, Θε4 Ῥοτίοῃ τηοπαῖζ, ἄν, 
αἴροια εχ {γ11ὰδὰ ρτοοθάδηςτὶ ἡδῖυτη, 
εΠἘ ἀεϊεηπάατηα. ἰπίοϊεπς εἢ, Ἰππρὶ 
ἄν σαι μὴ εἴ ορίατῖνο πηοάο, Ιρίτως 
Ἱεο!]αῇ. 

209. ὅτι ἧττον] Ὠεεῖ ὅτι ἴῃ Εάά, 
νεῖς. εὐ σπεῖ. 

γὰρ, ὅσαις} [τὰ Ἰῖθεγ Βγοάβι, Ρατί, 
Ετοη. ΜΝαυϊραῖαπιη ἀπε ΖΕαηϊΔ ἢ ΠᾺ 
γὰρ ὅς", ὅστις---- ἄρχοντα, σρὸς σὴν ἕξ, σ΄. 

στασιάζε, τενοσανῖ ΔΝ εἰίκο. 
ἀχϑόμενον)] Οδυῖε ποὺ στασιάζοντα 

Χ 12 
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380. Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἶπε, πολὺ πλείους ἐξανίσταντο, λέ- 

γόντες, ὡς δέοι αὐτὸν ἄρχειν. ᾿Αγασίας δὲ ὁ Στυμφά- 

λιος εἶπεν, ὅτι γελοῖον εἴη, εἰ οὕτως ἔχοι" ὡς ὀργιοῦντωι 

Λακεδαιμόνιοι, καὶ ἐὰν σύνδειπνοι συνελθόντες μὴ Λάκε- 

δωιμοόνιον συμποσίωρχον αἱρώνται" ἐπεὶ εἰ οὕτω Ὑε τοῦτ᾽ 

ἔχει, ἔφη, οὐδὲ λοχωγεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, ὡς ἔοικεν, ὅτι ᾿Αρ- 

κάδες ἐσμέν. ᾿Ἐνταῦϑα δὴ, ὡς εὖ εἰπόντος τοῦ ᾿Αγα- 

σίου, ἀνε ορύβησαν. 

351. αἼΚΑΝ ἡ Ξενοφῶν, ἐπειδὴ ἑώρου πλείονος ἐνδέον, μὴν πρὸ 

ϑὼν εἶπεν. ᾿Αλλ᾽, ὦ ὁ ἀυόμεν ἔφη, ὡς πάνυ εἰδῆτε, ὀμνυαι 

ὑμῶν Θεοὺς πάντας καὶ πάσας, ἡ μὴν ἐγὼ, ἐπεὶ τὴν ὑμε- 

τέραν γνώμην ἡσι9 ανόμην, ἐθϑυόμην, εἰ βέλτιον εἴη ὑμῖν τε, 

ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχὴν, καὶ ἐμοὶ, ὑποστήνωι" 

καὶ ἐμοὶ οἱ Θεοὶ οὕτως ἐν τοῖς ἱερόϊς ἐσήμηναν, ὡς. καὶ 

ἰδιώτην ἂν γνῶνωι, ὅτι τωύτης τῆς μοναρχίας ἀπέχεσϑαί 

92 με δέ. Οὕτω δὴ Χειρίσοφον αἱροῦντωι. Χειρίσοφος δι 

᾿Αλλ᾽, ἔφη, ὦ ἄνδρες, 

τοῦτο μὲν ἴστε, ὅτι οὐκ ἂν ἔγωγε ἐστωσίαζον, εἰ ἄλλον 

εἴλεσϑε.. Ξενοφώντω μέντοι, ἔφη, ὠνήσωτε, οὐχὶ ἑλόμε- 

νοι" ὡς καὶ νῦν Δέξιππος ἤδη διέβωλεν αὐτὸν πρὸς ̓ Ανα- 

ἐπεὶ ἡρέση, παρελθὼν εἰπεν" 

ἀϊςοῖε, (εὰ ἀχϑόμενον. Τρίε νεῖοὸ ἄς (ξ ἴα νυἱρδίαπι ἐσεὶ οὕτω γε σποῦκ’, ἔφη 
πίε στασιάξοντα αἰχὶϊ. 

30. εἶπε, πολὺ σπλείους} [(ὰ ουπὶ 
Θίερῃδπο ᾿ἰΌεγ Ῥατγ. ψείαβ ἔλεγε, 
στολὺ μᾶλλον τενοσανὶς σὰπὶ Ζειηίΐο 
δνεῖκε. Ηἴο αυϊάετη πολὺ μᾶλλον 
λέγοντες ἱπτεΓρτει ΑΓ ῥἰενιδις τον δὶς 
ἡ: α)ογέφιεδ φοη ἐδ) ]οη16 αἸοθηίες. ΤΑΌΕΘΥ 
Ετοη. ἀείῃοερβ ἀατ ἀνίστανσο ἤτη- 
Ρίαχ. 

εἰ οὕτως ἔχοι] 1ἴὰ εχ Ἰίθγο Ῥατγ, 
{οὐρῇ ριὸ ἔχει. [114 δῃιθοεάξῃϑ γε- 
λοῖον εἴη [οτ Ὀεπάυτη εξ οἰαῦηαῖ. 

ὡς ὀργιοῦνται} Ῥατίί, Ετοη. οπηῖῖ- 
ἴχαπι ὡς : Γεοποϊαν5 ὡς οὖκ {οτὶ- 
Ρῖαπι τη αἷς, εΐποερβ Λακεδαιμό- 
γιον εταῖ ἰῃ Εάά, νεῖτ. ΘΕ] . 

ἐπεὶ εἰ οὕτω-ατῦῖχει!) Ἐχ ἰἰῦτο Εἴοπμ, 

οοτγαχῖς ΗπυτοΙ πίοη. ἔχε ες εἰἰδτα 
ἴῃ Ουε!ῇ, εὐ Ῥαγι, 

Ἔνταῦϑα) Μαΐβο ϑίερῇ. πρὸς ταῦ- 
σὰ Δ οίανίζ. 

31. ἐσειδὰ] Οεϊξ. Ετοη. ἐσεὶ ἑώρα. 
Θασαθη8 πλείονος ἐνδέον ᾿πίεγργοϊαϊγ 
γνγεῖκε χορ ῥίμνιόμς σεγδὶς ἐσέγε. 

γνώμην") ΤΑΡΕγ Βτοάθοὶ. χάριν, Εἴοη. 
χώραν ἀαϊῖ. Τ)είποθρβ ἐμὲ ὑποσσῆνας 
Ειοη. ᾿ἰθεσ θεῖ. 

ὡς Χαὴ Εϊοη, ὥσαε κοὶ ἢαθοῖ, Ὧε- 
ἴποθρβ᾽ Ἐ44, νεῖς, (σποὶ, ὠναγνῶναι. 
ϑεα]θθη8 ταύτης ΟΥΐ τ Εἴοη, 

32. ᾿Αλλ᾽, ἔφη] Εἴοη. Ἰρεγ ἔφη 
οὐ ς ΓΘ ΘΠ μέντοι ἐχ εοάδτῃ 11- 
Ὁτο δά(οινὶ οὰπὶ Ζεαπίο ; νυ]ραία τα 
μὲν τονοοανῖ ΥΝ εἰῖκο, 



Τ18.ν. ΟΡ ΘΟ. ΟΑΡῚ ΠῚ). φρο 

7 ε 5Δὴ 7 ᾽ "“ 4... Δ 

ξίβιον, ὅ τι ἐδύνωτο, καὶ μάλω ἐμοῦ αὐτὸν σιγάζοντος. 

Ο δὲ ἔφη νομίζειν, αὐτὸν Τιμασίωνι μῶλλον ἐτϑάρχων 

εἐϑελήσιωι, Δαρθαγὴ ὄντί, τοῦ Κλεάρχου στῥατεύμοατοξ, ἢ 

ἑαυτῷ, ΔΛώκωνι ὄντι. ᾽ἜΖεὶ μέντοι ἐμὲ είλεσθε, ἔφη, 
ἣ ὦ Ν ΙΖ ., δ᾽ δ Φνν αὖ ΣΙ θὲ 

ν. 4.1] εγῶ σπειρώσομῶι, 0Ο τέ ὧν υνωμῶι, υμῶς οὐγῶ ον 

ποιεῖν. 
Φ “» “ 7 « 7 

Καὶ ὑμεῖς οὕτω παρωσκευώζεσϑε, ὡς αὔριον, 
ΧᾺςΣ » κ ᾽ Χ ς Χ “" 2) 5 ς ,, 

εν πλοῦς ἡ, ἀνωξόμιενοι" ὃ δὲ σλοὺυς ἐστοῦῖ εἰς Ηρο-- 
τ μέν ἊΣ “Ὁ χὰ Ὡ“ ᾿ Ἂς ὃς 

κλειαν' ὥπαντας οὖν δεῖ ἐκεῖσε πειρῶσεαι ἠκειν" τῷ ος 

ἄλλω, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἔλθωμεν, βουλευσόμεϑω. 

ΟΑΡ. Χ. (ΠΟ 118.ΥἹ1. ΟΑΡ. Π. 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ τῇ ὑστεραίω ἀναγόμενοι τυνεύματι καλῷ 
2} Ὁ ᾿ εκ ἧς Ὁ 

επλεον ἡμέρως δύο σώρω τήν γῆν. Καὶ παραπλέοντες 
τὰ [. ΕἸ ᾽ Ν 9 « ἐν ᾿ 4 

εὐεώρουν τήν τ᾽ ᾿Ιασονίαν ἀκτὴν, ἔνα ἡ ᾿Αργῶ λέγεται 

καὶ μάλα ἐμοῦ) [ἴὰ τλῖρο ϑιερῇ. 
Ῥατ, το. Μαϊκαίαπι μάλιστα ἴἴὰ 
Ῥοπὶ πο ἴοϊει. )ὲ Πεχῖρρο σοπι- 
Ῥαῖα δν ας Ὑ δ, 

σιγάξοντος) Ματρο ϑιερῆ. Ῥαγ. Ε- 
ἴοη. ἄδῃι δοξάζοντος. δεὰ Ηείγο!α5: 
σιγάζοντος Ἐξενοφῶν ἐν ᾿Αναβάσει ἐπὶ τοῦ 

σιγᾷν λιπαροῦντος, (οηίτα δοξάζειν ῥτο 
Ἰαάατα, ργοάϊσαγε πο ἔγοαυδηΐαν! 
-φοῖας Κεπορῃοηΐοα Δισοταπι, ασαδη- 
αυᾶπὶ ἰπάεχ Ζευπίδ 5 εχ ΟὈγτοροθ- 
ἀἰα ν. 5» 46. Θχδιρ] τ ἢ ]05 Πρηϊ- 
Ποδιοηὶβ Ροίαϊι Ὦοςσ :. ὅ πλείστους 

χειρωσάμενος ἀλκιμώτατος δοξάξεςαι εἷ- 
νῶι ; εὰ ορροΐιαπι 1}Π1 ἰῃ ἰΐετο οτὰ- 
τἰοηἶθ ΤΠΠΘΠΙΌΓΟ οὗ τος-ττρίνοιπο ἄν εἶνοι 
{Ατῖ5 ἀδηγοπῆτγαῖ, νυ]σάγετη Πρηϊβοαᾶ- 
τἸΟΏΘ τ εἴα πὰ 10] ρτϑοίεγεηάδτῃ εἴ, 

συνάρχε.ν}] ἘἙκοη. ἄρχειν αὐτόν. 
Θυοὰ αἷϊ ἡ εῖίκε, νετθα στοῦ στρατεύ- 
μῶώσος φῬεπήεγα ἃ νεῖῦο συνάρχειν, Ἰά 
νοτατη ααϊάξη) ε( : [εα ργεθίογεα πΊὸ- 
πε ἀδθεραῖ, ἴῃ νυ]ραία Ἰεξϊοηα δά 
ἐϑελῆσαι Ταρρ!επάσι εξ ἄν, χαρά 
ἸΙΌγατὶ σαἱρα Ἔχ οι ἀπ νἸἀθίαγ. 

33. ἥπκειν)] Ετοη. κατασχεῖν ἥκειν, 
ὉΌΙ ἀσρὶεχ ἐοτιρίαγο νᾶτιεῖαβ. ἤταὰ] 
δΔηποίαϊυγ : παρά ἀρρᾶτεϊ εχ Ρατῖ. 
ἐἰΌτο, αἱ (οἷα πὶ κατασχεῖν ὨᾶΌεῖ, ἰὰ 
οἱἕ αῤῥείϊεγε. 

1. Ἐντεῦθεν] Εἴοη. ἐνσαῦϑα. ἘΕκχ 
᾿δοάεπη ἀείποερα σαρὼ τὴν γῆν ἀεα]. 
Αττοαΐϊα5 να] ρατὶ5 ᾿ ΠΡ τῖ5 ἀξογαῖ. 

᾿Ἰασονίαν) Ψυϊραϊατη ᾿Ιασωνίων σΟΥΓὶ- 

δὶ 10Ππ|ι Ῥογίοῃ εχ παϊοσὶ, Ἰάησὰα 
Ῥτθοθαηία γε κῖο ἰδοίπηαβ. Ργεεῖεγ- 
εαἃ ἄκρων (ΟΥΌΪ νο] αἱ ΓΆΓΟΠ ΕΓ, αυο- 
πἰᾶτὴ ἰίᾷ νοσεηΐ ϑίγαῦο εἰ Ριο]ε- 
τη 5. Οἵ, ΠἼαρηογί Θεορυ. νὶ. Ρ. ἢ. 
Ρ. 394. ΟξίεγαπΊ [Ἀγοπθτι5. Ἰάδπὶ 
τη οἷς ργθροίζεγε ὮΙ σοπΊπ 6 Π)0- 
γατὶ ρτοιηοητογ τη Ιαοηα πὶ οὰπὰ 
ΟὔΠ5. Πανίοτατη “ΓΠεγπιοάοης5, ἔτος 
εἰ Ηαἰγοβ, φαΐρρὲ 48 ἰηίεγ Οοίγοτα 
εἴ δ᾽ποόρεη ἤΠία δηΐεαᾷ σΟτῃ ΠΠ ΕΓ ΠΟΓΔΠ-- 
ἄὰ ἔχετε. Οὐΐεγναῖ ἰάδτη αρενὲ 
Οεορτ. ΟΥ. νὶ. Ρ. 11. Ρ. 445.  Οοηπίτα 
τηοπεῖ ἀπ] ΟΠ πλὰς5 βαιϊτπιαᾶπη, αυϑη- 
ἄο Χεηορθοη νο]αετῖὶ πανιραι μαῖα 
Οτεθοογαπὶ σὰπὶ Αιβοηδαίαγαγα {{|- 
ΠΕΙΘ σομηράγαγε, τὰ ἢΠΠ| ἰδοϊθπάπι 
ΓΙ ΠῸ δὰϊ απίεα, ααἴτ Πὰς ἀδπλῃ ΓῺ. 
Απίεα ἢ ἴδοϊῆξι, ἴὰησ οσσαραπάα 
εταηΐ δὰ, 4φ08. ροῆξα ἀδγχὰπὶ τοὶ 
νάεγαηῖ. ἴρίταγ πὰηο ἤπλὰ] οτηπὶα 
τερεῖεγα, εἰ ᾿ἰεξϊου! συδῇ οὔ οοαΐος 
Ροπεῖα, αὐ ἃἢο νψοϊαϊ οοίατα Ατρο- 
ΠδΌςΑΓα τ ἴτε δοαπάπτα ᾿Πτὰ5 Ροπτὶ 
Ροῆϊε οοπίεξηαϊ. [146 πὶ ἔδγα {εῃεθῃ - 
τεπὶ ροίϊεᾶ ΠΑ] ὈΚατι ατὰ ἀδριθῃςῃάὶς 

ἐν», 

[4Ὁ] 
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« 7 »-»“ »“ο΄ Ν 7 “οἷ Ν 

ὁρμίσασϑαι, καὶ τῶν σοτώμων τῶ στομώτο" πρωτὸν μὲν 

τοῦ Θερμώδοντος, ἔπειτω δὲ τοὺ Ἴριος, ἔπειτω δὲ τοῦ 
4 ἊΝ ϑ Χ -“" “ ͵΄ “Ἢ 

Αλυος, μετῶ δὲ τοῦτον τοῦ Παρϑ ενίου" τοῦτον δὲ τώρω- 
2 ΕῚ 5 ᾿ ς 

πλεύσαντες, ἀφίκοντο εἰς Ηράκλειαν, πόλιν Ἑλληνίδω, 

Μεγαρέων ἄποικον, οὖσαν δὲ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρω. 

2 Καὶ ὡρμίσαντο τσαρὼ τῇ ᾿Αχερουσιάδι Χεῤῥονήσῳ" ἔνϑω 
ὯΝ, ς »᾿΄"»"-72» » δ᾽ -Ὁ ““ 

λέγετον Ἡρωκλης ἐπὶ τὸν Κέρβερον κύνω καταωβῆνωι, οὗ 
“Ὁ ἡ ϑ Ὁ 7 φὰ Ἷφ Ἕ 7 

νυν τῶ σηήμειω δεικνύουσι τῆς καταβάσεως, τὸ βάϑος 
τ ΄Ν 3 Ψ, 

8 λέον ἢ ἐπὶ δύο στάδιω. Ἔνταυϑα τοῖς Ἕλλησιν οἱ 

Ἡρωκλεώτωι ξένιω πέμπουσιν, ἀλφίτων μεδίμνους τρισ΄- 
ΑΝ, Ἀ Ὡ ᾽ Ν »“" Ψ, ᾿ 

χιλίους, καὶ οἰνου κερώμιω δισχίλιω, καὶ βοὺς εἴκοσι, 
Ν 32.. « ’ 

φδῶϊι οἱς ἐκῶτον. Ἐνταῦθ διὼ τοῦ πεδίου ῥέε! ττοτωμὸς, 
7 57 Υ « ΄ 

Λύκος ὄνομιω, εὖρος ὡς δύο πλέθρων. 
« Χ » γ᾿ 3 7 Ν Χ 

4 Οἱ δὲ στρωτίωτῶι συλλεγέντες εἰββουλεύοντο, τὴν λοιπὴν 

πορείαν πότερον κατὼ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν χρὴ υσορεύ- 

ἐσϑωι ἐκ τοῦ Πόντου. ᾿Αναστὰς δὲ Λύκων ᾿Αχαμιὸς εἶπε" 

Θαυμάζω μὲν, ὦ ἄνδρες, τῶν στρωτηγῶν, ὅτε οὐ παειρῶν-- 

τῶι ἡμῶν ἐκπορίζειν σιτηρέσιον" τὼ μὲν γὰρ ξένια οὐ μὴ 

γένηται τῇ στρατιῷ, τριῶν ἡμερῶν σίτων" ὁπόθεν δι; ἐπισι- 
Ψ ψΖ 5 5) “ 

τισώμενοι τὐορευσόμεϑα, οὐκ, ἐστίν, εῷη. Ἐμοὶ οὖν δὸο-. 
»" δς ἐἰ ἥδ ὃς ξ δ Ν ὦ ΩΝ 7 

κει, ὠἰτειν τοὺς Ηρωκλεῶτας μή ἐλωττον ἡ τρισχιλίους 
3 Ε ᾿ Ἂς ὃ. δὰ 

5 Κυφκηνούς. ᾿Αλλος δὶ εἰπε, μήνὸς μισθὸν, μὴ ἔλατ- 

ἔπεισα σοῦ "1ρ.»5] ΗΘ. εχ ΑἸ ἀϊηδ, 
τἶῦτο Βιοάφι, Ῥατγιί, ἘΒδρὶϊ Β. Ὁ. 
τπᾶγρῖηα ν}]]οἱΐ. γεέλε τοπιταῖς νυἱρὸ 
οπλῇα Ζευπε, (εἀ 101 Τίγριος ΤΟτΊ τ ΠῚ 
Ἰεφίξατ, νεγαγῃ Ἴἴριος εἰἙ ἱπ τηδυρὶπα 
ϑῖερῇ, ΟΕ, [Ϊρτᾶ ν. ό, 9. 

Μεγώρέων) δοΐας5 ϑιίγαῦο ᾿ἰΌτο χὶϊ, 
Μιλησίων καίσμα εἶξε ἀϊχῖτ. ΟἿ. ννεῖ- 

{ΕἸ ]ηΡ δά Ὠϊοάοτϊ χὶν. 31. 5. πο] α δά 
ΑΡο]]οηΪ Δτρόοη. 11. 747. οὗπσοι οἱ Ἣ- 
φωκλεῶται Μεγαρέων εἰσὶν ἄποικοι καὶ 
Βοιωτῶν" κατοικοῦσι δὲ ἐν τῇ Μαριανδυ- 
γῶν χώρᾳ. 

Μαριανδυνῶν] Ψυϊσαῖα πὶ Μαρυανδη- 
γῶν ὉΟΙΓΕΧὶς ἤθαης ἐσ σοῃίεηία «ἀἰϊο- 

ΤΠ [ΟΥΙΡΙΟΥΆ ΠῚ, ΕχΣ ΟΥὙτορ. ἴ. 1, 4. 
εἰ (εΠ᾽πποηΐο Εὐβδιῃϊ δὰ ὈοηγΠὶ 
Ῥεγιεβ. νει 587. 

2. τυαρὰ τῇ Ματρο ΨΊ]οΙ, ἐπὶ σῇ 
δΔηποίαντ, Μαῖεὲ Οαεϊξ,. ὡρμήσαντο. 
Πεϊποερϑ ἢ, νῦν 6 ἴπ ᾿ἴδτο Εἴοη. 

3. δ'ς] Οπε]ῇ, ὄεις ἢαθεῖ. Νοπηδη 
ἤσνὶϊ Ῥαγ, ΠΌΘΓ Λύκιος, Εῖοπ. Δυ- 
κεῖος [οτἱρίατη Παῦεῖ, Οἵ, Μερπεν 
Οεορτ. Οτ. νἱ. Ρ. 11. Ρ. 444. 

4. πορεύεσ)αι) Εϊοη. πορευϑῆναι. ἀε- 
'ποῈΡ5 σιτία ἀαῖ. 

5. μηνὸς μισϑὸν)] ψεῖθα ἤεοο οὔΐί- 
(πε Ῥαγιί, οἱ Εἴοη. ϑ88πε ροῆ μυ- 
φίους σοτηϊηοάϊογοσῃ Ὠᾶῦεγθης Ἰοουπ. 
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᾿ ἊἈ 7) Ν ς 9 ΄ “οἱ 7 ᾽ 

τὸν ἡ μυρίους" καὶ ἑλομένους τορέσβεις αὐτίκω μάλω, 
δὰ κι ὰ 9. ΄ ΄ Ν Ν 7 εἴ ἰδέ 

ἡμῶν τῳ ἥμενων, σεμσειν ὥρος τήν πόλιν, κἈώϊΐ εἰ εγῶι!. 

“, Ν ᾽ , Ν » 7 

ὃ τί ἂν ἀπαγγέλλωσι, καὶ τρὸς ταῦτω βουλεύεσϑαι. 

Ἐντεῦθεν προὐβάλλοντο πρέσβεις, πρῶτον μὲν Χειρίσο- ὃ 

ον, ὅτι ἄρχων ἥρητο" εἰσὶ δὶ οἱ καὶ Ξενοφῶντα" οἱ δὲ 

ἰσχυρῶς ἀπεμάχοντο ἀμῷοῖν γὰρ ταὐτὰ ἐδόκει, μὴ 

ἀναγκάζειν πόλιν ᾿Ἑλληνίδω καὶ φιλίαν, ὅ τι μὴ αὐτοὶ 

ἐθέλοντες διδοῖεν. ᾿Επεὶ δὲ οὖν οὗτοι ἐδόκουν ἀπρόϑυμοι 7 

εἶναι, πέμπουσι Λύκωνα ᾿Αχαιϊὸν, καὶ Καλλίμωχον 
ες. ᾽ ζ Παῤῥάσιον, καὶ ᾿Αγωσίων Στυμφάλιον. Οὗτοι ἐλθόντες 

9 Ν ΄ Υ 3 3 ἔλεγον τὼ δεδογμένω" τὸν δὲ Λύκωνω ἔφασαν καὶ επ-- 
"»“ 3 Ἂς 2 »ὝἭἬ 7 

ὡπειλεῖν, εἰ μὴ τοιήσαιεν ταῦτω [πάντα]. 
7 

᾿Ακούσαντες 4 

δ᾽ οἱ Ἡρωκλεῶται, βουλεύσεσθαι ἔφασαν" καὶ εὐθὺς 
7] ᾿- 3 “ 9 » ἱφ Ν 2 ΝΜ 

τῷ τὲ χρήματω εἰ τῶν ἀγρῶν συνήγον, καὶ τὴν αύγορῶν 
» 3 7 Ν᾽, ς Ρ᾿ 3, 3. ὦ 

εἰσὼω ἀνεσκεύασαν, καὶ αἱ πύλωι ἐκέκλειντο, καὶ ἐπὶ τῶν 
“ ὦ ᾿ φ 

τειχῶν ὁπλωώ εαίνετο. 
3 ͵7] « 2 ἊὉ Ν ἮΝ 
Εκ τούτου οι τὠράξαντες ταυτῷ τοὺς στρατηγους 9 

ἠτιῶντο διαφϑείρειν τὴν πρᾶξιν" καὶ συνίσταντο οἱ ᾿Αρκά- 
δ. 3 δ 7 τιν 

δὲς καὶ οἱ ᾿Αχαιοί: προειστήκει δὲ μάλιστω αὐτῶν Καλ- 

λίμωχός τε ὁ Παῤῥώσιος καὶ Λύκων ὁ ̓ Αχαιός. 
»" “ » ὃὥ"ν ε 3 Ν 2 7) -ἷ δ᾽ -“ 

λόγοι ἡσῶν αὐτοῖς, ὡς αἰσχρὸν εἰή ὥρχεὶν ἐνῶ Αϑηναῖον 
7 7 

Πελοποννησίων καὶ Λωκεδωιμονίων, μηδεμίαν δύναμιν 

6. ἥρητο)] Ἑτοη, ΠΙΌΘΓ Χειρίσοφον ὃ 
ἄρχων ἡρίῖπο Ὠαῦεῖ. ϑεηθεηβ ταὐτὰ 
ῬΙῸ ταῦτῳ ἀξεθείαγ Η ας ίοπο. 

δ σι μὴ] Ζεαπε οὐτὴ ΗΟυτϊομΐοπο 
Ῥαϊαὶ ὅσι μὴ εξ ροίταπι ρῥγὸ εἰ μὴ, 
Ὁοηΐτα ϑίερῇδηιϊς ὅδ, σε βἀϊάϊτ, φαοά 

τεπεπάαπι σεηΐαϊς ΥΕΚε. Νίαπι ὅσι 
μὴ Ῥτο εἰ μὴ βιθοοῦτη ποῃ εῆξβ. [τὰ 
ΘπἰπΊ (ογί ρα πι ορογίαϊῆξε : ὅτι μὴ ἄν 
αὐςποὶ νεὶ ὅτι μὴ εἰ αὐτοί, Ἠεᾶε! Δά 
νεγθατη ἀναγκάζειν τερεῖδ εχ ἰααδητὶ 
ΤΩΘΠΊΌΤΟ διδόναι. 

διδοῖεν] ΕΝά, νείς. (σε, δέδοιεν Γοτὶ- 
Ῥυπε, 

7. οὖν οὗτοι] Ἑτοη. οὖν οτηϊῆε. 
τυοιήσαιεν} ἴἰ8. (α 8], εἰ ϑίερἢ,, τῦοι- 

σαι ἘΔά. νεῖτι. σα}, τσριήσειεν ΤΩΔΓΡῸ ἡ 
δίερῃ. Ρατγιῖ, ἔτοη. ϑϑαθεηβ τσώντα 
οτηϊτταπε Ρατ, Ετοη. Ἰρίτυτ (δο]αῇ. 

8. βουλεύσεσϑαι) Βα, νεῖῖ. Ουεϊξ. 
βουλεύσασθαι. ἀξίποερβ ἀγορῶν Εἴοῃ. 
Βαῦεῖ. ἀγορὼ Ἡ. 1. ἀϊοϊταγ ῥτὸ σὰ ὠνια 
νεὶ ροτὶα5 ἐπιτήδεια, ΟΥτΟρ. νἱ. 29 25- 
οὐδὲν εὑρήσομεν τῶν ἐπιτηδείων" ἀνεσκεύ- 
ἄστῶι γὰρ τὰ μὲν ὑφ᾽ ἡμῶν, τὰ δὲ ὑπὸ 
σῶν τοολεμίων. 

9. τοὺς στρατηγοὺς) ΜᾶτροῸ ΒϑιερὮ- 
Ῥατγι. Ετοη. λοχαγοὺς ΠοΙηΪΠδΠΐ. 

1ο. ἕνα ᾿Αϑηναῖον) Νοη ποιηῖηε ἵεὰ 
ΤῈ Χεπορδοηίειῃ ἱπηροχίατι ἰθΏεχό, 
οτἰπυϊ δ Δ ῃζαΓ. 

χὰ 

Οἱ δὲιο 
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Ψ, 5 Ν ᾽ Ν ᾿ε Ν 2 ἐξ 
σωῤρέχομενον εἰς τὴν στρωτιων" κώϊ τοὺς μεν σονοὺυς σῷῴως 

59 τς δὲ Ζ "7, Ν ἣῳ " ᾿ ἐχειν, τῶ ὁὲ κέρδη ὠλλους, κ͵ὶ τῶυτῶ, τὴν σωτήηριῶν 
“Ὗ Ὑ Ὁ ΝΡ Ἂς ων 

σῴων κατειργωσμενων" εἰνῶι γὙώρ τοὺς κωτειργωώσμενους 

᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αχωιούς" τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα οὐδὲν 

εἰναι" (καὶ ἥν δὲ τὴ ἀλη είω ὑπερήμισυ τοῦ ἄλλου στρο- 
͵7, 3 Ψ ὅν “ Ὁ 

1] τεύμωτος ᾿Αρκάδες καὶ ᾿Αχαωιοὶ) εἰ οὖν σωφρονόϊεν οὗτοι, 
, Ν Ἂς ἘΠ « »  Ἔ 

συστῶντες, κωὶ στρωτήγους ἐλόμενοι εὠύυτῶων, καθ᾽ ἑαυ- 
ἐφ Ν Ν 7 ο » 3 7] 

Τοὺς τὲ ὧν ΤῊν “οβειουν ΖΟΙΟΙνΤΟ, καὶ Ζειβθώντο ἀγωϑόν τι 

12 λαμβάνειν. Τάντα ἐθοζε' καὶ ὠπολιπόντες ρει, 

εἴ τινες ἥσων παρ᾽ αὐτῷ ᾿Αρκάδες ἢ Ἶ ̓Αχαιοὶ, καὶ Ἔενο- 

Φώντα, συνέστησαν" καὶ σ τρατηγοὺς αὐἱροῦντωι ἑωυτῶν 

δέ Η ᾿᾿ δὲ 3 Ζ 3 ἣν ΄ .“ "2 
ἑκω" τούτους ἐψηφίσαντο ἐκ τῆς νικώσης, Ὁ τι δοκοίη, 

τοῦτο ποίεὶν. 
ε ν: ἐξ δῷ 3 ᾽ν » 
Η μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχή Χειρισόφῳ εν-- 

ταῦϑα, κατελύθη, ἡμέρῳ ἐκτή ἥ εἰβδόμη, ἀφ᾽ ἧς ἡρέϑη. 
μ᾿ »- ΄ 3 » .-“ ᾽ 8. ΡΟ Χ 7 

Ξιενοζων μέντοι εβούλετο κοινή μετ ὠὐτων τὴν σορείαν 
“ 9 7 .«“ 3 ΄ ᾿ν ΩΝ ἰδ 

σοιεισι)ωι, νομίζων, οὑτως ὠὡσῴωλεστερον εἰνώι, ἡ ἰδίου 
φὰλ .᾿ 

εκώστον στέλλεσθαι: 
Ε »ν ᾿ ἄ 9 5, ἢ ΕῚ 

ἀλλὼ Νέων ἔπειθεν αὐτὸν καθ᾿ 
ς Ν 7 ΟῚ 7 ως 7 « 2: 

εὠυτὸν πορεύεσιγαι, ακούσως τοῦ Χερσοδῃ οτι λεα»ν- 

ὅρος ὁ ὁ ἐν Βυζαντίῳ ὁ ἁρμοστής φαίη, τοιήβεις ἔχων ἥξειν εἰς 

14 Κάλπης λιμένα ὅπως οὖν μηδὲς μετάσχοι, ὠὡλλ᾽ αὐτοὶ 

καὶ οἱ ωὐτῶν στρωτιῶται ἐκπλεύσειων ἐπὶ τῶν τριήρων, 

διὼ ταῦτω συνεβούλευε. Καὶ Χειρίσοφος, ἅμωῳ μὲν ἀϑυ- 
-“- »- “ ε Ν Ἂν 7 Ν 

μῶν τοῖς γεγενήμενοις, οὐμνῶ δὲ μισῶν ἐκ τούτου τὸ στρά- 
5 ΄ ῬῈ τ »“ -« Ψ 

Ἰδτευμω, ἐπιτρέπει αὐτῷ ποιεῖν, ὃ τι βούλεται. Ξενοῷων 
Β τυ Σ Χ ᾽ » » -»“- 3 

δὲ ἔτι μέν ἐπεχείρησεν ἀποωλλαγεὶς τῆς στρατιῶς ἐκ- 

ὑπερήμισυ)] Ἐσαϊάδπι τι σα] τ σὴ 
δἀάἀεπάστῃ σξηΐεο. 

11. ἑαυσούς σε ἄν] Οορυϊατη σε 
ογαϊτταηι Ππαπιῖπα, Οσπεῖῇ, Ετοη. 

12. Χειρίσοφον)] Ἐαά. νεῖ, αἀάαηπί 
καὶ, αυοά δηΐδροηϊ ἀεθεραῖ : Οαε]. 
δάάϊε σε καί. Οεϊἰεγατη εἴ τινες εἰς ῥτὸ 
οἵ σινες. Διςε ἀϊξζαπ,. 

13. Κλέανδρος ὁ] ἐδ νοΝ, οὔλἱ- 
(ες Εαά, νεῖζ. Οὐ αεἰζς 

14. μετάσχοι Εΐοη. μετάσχῃ ὨαὈεΐ. 
σὸ στράτευμα) Δαρῖῖπα, πε}, σοῦ 

σχραπεύμωτος. 

ἐπσισρέπει αὐτῷ] ΧεΕΠπορΠοπίεπι ἰη- 
{6]ΠΠ|6ῖῖ Ζεῦμπθ οὑπὶ ΗυϊοΙΙΟΠΟ ς 
εαμπ!άθπη ΧεΕηορἤοπτς τηε πηι οηο τ εἴ 
ΠΟΙΠΘΠ ΠἰΠιΪϊ5 τεπηοίατη εξ ραῖο ; 
Ἰδῖταγ Ἔχεγοιτα πῇ [ΠΈ6]] 1 ο. 

15. σῆς σσρατιᾶς}) ΟΕ], ἐκ τῆς 
στρατιᾶς. 
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»“, ΄ Ἢ “- .Ὡν »"“ ῳ “ 

σπλευσωι" Θυομένω δὲ αὐτῷ τῷ Ἡγεμόνι Ἥρωκλει, καὶ 
͵ ͵ ͵ 

΄ 7 » "» » 7 
χοινουμένω, τούότερω λῷον καὶ ὠμξινον εἰῆ στρωτεύεσϑθιαι, 
μ ις » κ. ἥν 1 ͵7 

ἔχοντι τοὺς τταρωμείναντας τῶν στρατιωτῶν, ἡ ἀπωλλάτ- 
κῶν; ε ᾿ς »“" ς " ᾿: ᾿ 

τεσϑθαι, ἐσήμηνεν ὃ Θεὸς τοῖς ἰεροις, συστρατεύεσθαι. 
“Ψ 7 Ὶ δ 7 ἌΝ ᾽δι Ὗ Ν 

Οὐτω γίνετωι τὸ στράτευμω τρίχη ᾿Αρκώδθες μὲν καὶ 
Ρ Ν 7 Ἀ ᾽ Ν ΄, ε - 
Αχωιοὶ τὐλείους ἡ τετρωκισχίλιοι καὶ τσεντωκοσίιοι, ὁπ’ λι- 

Ἃ ὧν ἃ, δὲ -Ὁ ᾿ 5 7) 

τῶι τσάντες᾽ Χειρισόφω δὲ ὁπλίται μὲν εἰς τετρωκοσίους 
Χ Ἂ ᾽ « 7 ς Ἄ 

καὶ χιλίους, πελτωσταὶ δὲ εἰς ἑπτωκοσίους, οἱ Κλεωρ- 
“νΜν »“»Ἅ δ ἃ Ὁ» Ἃ ΟῚ ς 

χου Θρώκες" Ξενοῷωντι δὲ ὁπλίτωι μὲν εἰς ἑπτωκοσίους 
Χ ,) ΧΝ Χ τ 7 τ: Ἂ ᾿ 

κι χιλίους, πσελτωστωι δὲ εἰς τριωκοσίους᾽ ἱππικὸν δὲ 
ν “ -" 3 Ν 7] « δὰ 

μόνος ουτος εἶχεν, ὠμφὶ τοὺς τεττωρώκοντω ἱππεῶς. 
ς Χ 9 ᾿ 7 »“» « 

Καὶ οἱ μεν Αρκάδες, διωπραξζάμενοι σλοιὼ παρὰ 
»ο͵ "»οὦ΄᾿ “" τῶν .“ ᾽ "κ΄ » 

τῶν Ἡρωκλεωτων, τρωτοι ὥλεουσιν, πὼς εξαϊφνης επ ι- 
᾿᾽ “ “ 7 .“ »“» [ 

πεσόντες τοὺς Βιθυνοῖς, λάβοιεν ὅτε τλέιστω καὶ ἀπο- 
΄, ᾽ ΄ ΝΑ Ν : -“ 

βαίνουσιν εἰς Κώλπης λιμένω, κωτώ μέσον τως τῆς 
7 ᾽ λιν ἌΡ Ν, ὉΣ Ζ᾿ ψ»ν» 

Θρώκης. Χειρίσοφος δὲ εὐθὺς ἀπὸ τῆς πόλεως τῶν 
ε »΄»- ΕἾ 7 ΩΣ ΕῚ ͵ ἥς ρο- ἊΨ 

Ἡρωκλεῶώτων ἀρξώμενος, πεζή ἐπορεύετο διὼ τῆς χωρῶς" 
3 Ε 3 Ὡς 7 5. ἘΜΈ ᾿ς π 7 

ἐπεὶ δι εἰς τὴν Θρφκην ἐνέβαλε, παρὰ τὴν ϑάλατταν 
3 7 ᾿- “, 3 » “ ᾿Ν -" 

ἐπορεύετο" καὶ γὰρ ηδη ἡσϑ ἕνει" ΞΞιενοζῴων δὲ, σλόοω λω- 
ἮΝ, 5 7 7 τῷ Ν τ »" , Ἂς ου ς 

βων, ἀποβαίνει ἐπὶ τὰ ὁριὼ τής Θρώκης καὶ τῆς Ηρω- 
Ἂ Ν Ἂς δὴ 3 μὰ 

κλεώτιδος, καὶ διὰ μεσογαιίῶς ἐπορεύετο. 

ἔχοντι ---- συσπρωπσεύεσθαι) Τυητπᾶ μόνος οὗτος) ἘΔά, νεῖ, Ομε]Έ, οὗτος 
σαηλ (σπε]ξ, Πθθο οὐχὶ ἢϊ, ααΐϊα ἢ ΟτΑΓΙ 
Οσυΐὰς5 ἃ νεῦρο Πηλϊ δὰ αδἰϊεγα τα 
ΔΟετγανῖ. 

16. τριχἢ]} Οπεἴξ, σριχά, ψετθᾶ καὶ 
τοεντακόσιοι ἀεί εξ ἴῃ ἰἰρτο Βιοάθὶ, 
Ῥατὶί. Ετοη. ᾿ 

ὁπλίσαι τσάντες] Εχοϊάογαηΐ ἤφοο 

ἐη Ψαπτηᾶς 

μόνον. (ξαεης τοὺς ροῇ ἀμφὶ ομϊτς 
Εἴοη. 

18. ἐνέβαλε] Οσπε], ἐνέβαλλε. Ὠεῖπ- 
ΠΕΡ5 Ραγ. Ετοη. Ὠαθοῖ : ἤε" καὶ γὰρ 
ἡσϑένει, ΟΥ̓ ΠΟ ἤδη. ααοί πο], ροίε 
ἠσθένει τοροηϊῖ, ΟΠΙΓΠΌΡΠυ5. ἀσφά- 
λειῶν {{1Π61|5 δου ς. εἢξε ἀϊοιταν Εἰ τὰ 
Τεαιθηι5 ορ. 1. {εξϊ, 10. 
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Ἴ 

ἿΝ ̓αθανηχο 

αἰὐϑνανι ΠῚ Ἐπ ΠΥ γᾶν αὐιι πρῦνι Ἅϊδι 

». ὅν 
Ὁ ̓ αὐ ϑαθῖθς δὴν τῃ, ̓̓ . ἡψμνμς. νι ΠΣ 

᾿, ἈΠΕ Υ εὐνὰς Ἶ ἀν υδὰ 

᾿ Ἢ ̓ ἀν: ΠΥ κλνο νϑ ες ἣ νειν ἐἀμηματρπὰ 

το Δ νος ὐΘΥΝρρΝ μκβαπάῷ, γὴν ὐλατῶ νὼ τῇ Ἂ 
Ρ Ὗς ΔΩ͂, ᾿ ν ᾿" Ὑ ἢ ν ὰ 4 δ, 5 

δον λυ ἢ γε νι ι ί Ἐὴν ψᾳ,, ι 
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ΐ 
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ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΞΕΈΩΣ ς. 

ἙΠΟΑΡΟΤΊ. 

ΘΝ μὲν οὖν τρόπον ἥ τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ παντὸς 
Ἢ ΄"»-ο » ᾿ ἢ 7 » ΡΒ , 3 κατελύϑη, καὶ τῶν Ἑλλήνων τὸ στράτευμω ἐσιχίσ'ΘΉ, ἐν 

τοις ἐπάνω εἴρηται. Ἔπραξαν δὲ αὐτῶν ἕκωστοι τάδε" 2 
ς 5 ὐἰς ς Ε τς 5 

Οἱ μεν Ἀρκάδες, ὡς ἀπέβησων νυκτὸς εἰς Κάλπης λι- 
ὑν Ἂ 3 -: 3 ΄ 8) βιὰ 

μένω, πορευοντῶι εἰς τῶς ὥρωτας κωμώᾶς, στῶσιω ὠπὸ 
τὲ ξ ᾿" Η »“ὦ» » Ὁ ἢ 

Θϑαλάττης ὡς τεντήκουτω. ᾿Επεὶ δὲ φῶς ἐγένετο, ἡγεν 
Ψἷ Ὰ Ἂς « Ὁ" 7 αν - Φ 3 ση δὲ εἑΚκαστοξ στρωτήγος τὸ ὠύὕτου λώχιος ει κωμῆν οπσοιῶ δὲ 

΄ πδλν ὁ “ 7 " ἊΣ ες 
μείζων κώμη ἐδόκει εἶνωι, σύνδυο λόχους ἡγον οἱ στρωτή- 

7 

γοί. Συνεββάλοντο δὲ καὶ λόφον, εἰς ὃν δέοι πάντας 3 

ἁλίξσϑαι καὶ, ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες, ἀνδρώποδά 

τε πολλὰ ἔλαβον, καὶ πρόβατα πολλὰ περιεβάλοντο. 

Οἱ δὲ Θρῶκες ἠϑροίζοντο οἱ διαφυγόντες" πολλοὶ δὲ 4 

1. Ὃν μὲν οὖν σρόπον] ΛῸ πος οαρίτε 
ἰπ᾿τὰ πὶ πον] τὶ Χοπορποηίοτιῃ εχ- 
οτία τη ἔα 8, ἔογγχα]α [οἰ η 185 Ρτοοῦ- 
ΤΩΙ ἰοσο ροῆία ἀγραϊῖ, εἴ 1810 ΟἹ  ΠῈ 
τηοηαϊς Μαυτεῖαβ, οὐἱ πυ]]ὰ5 Εαϊτο- 
ΤᾺΤ δηῖε τὴς ρᾶγαϊῖ, Μιταπὶ ἰάθη, 
1η ἰἴθτο Ῥαγιῖ. εἰ Ετοη. οππηΐατη οριἰ- 
τηῖβ, αἱ Παυσαίημε σοτηρᾶγαί ἔαεα- 
ταηΐ, ἀξεῆα ογπι απ απο [Π1{|8-- 
Ἰετλ ἃ νϑγρῖ5 πὰς Ὃν μὲν οὖν σρόπον 
τΐᾳυε δὰ εἴρησαι. 

2. τσεντήκοντα ) Ῥατὶ. εἰ Εἴοη. πριά- 
κοντα ὨδΌδηϊ. [)εϊποορβ τὸν αὑτοῦ 

λόχον ἄἀαλϊ διερῃαηΐϊαπα εοὰηάα συ πὶ 
1ἰῦτο Βτοάθι δὲ ῬατιΓ, 

μείζων κώμη) ΑἸτεγαπι νοσαθα]υ πὶ 
οὐ Ῥατη, εἰ Ετοη. Γεἀ τεξὶε ἀε- 
ἔεπάϊι εχ ἱπρθηϊο ΚΠ ΟΡ ΟΠ τ5 Ζειηδ. 

3. Συνεβάλοντο)] ΟΘυε!, συνεβάλλοντο 
Παῦθεῖ, αυοά ΤΠ] ρτθίεγτεπάα πῃ νἱ- 
ἀεθαῖυγ. Ῥάι]ο ροίξ ο0}}15 Πὶς ἀϊοϊ- 
ἴΓ πὸ συγκείμενον. 

ἁλίξεσϑθαι)] 1τὰ δίερῃ. οὑπὶ Ῥατ, 
1ἰῦτο. αὐλίξεσϑθα, ἘΔά, νεῖ. ΟΕε]Ε, 
Ετοη. ἀειπάς τσεριεβάλλοντο (σπ ΕἸ, 

4. οἱ διαφυγόντε;)] Ηος νιυϊραίο διω- 



516 ΕΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 
κὰ 4 ς 7] » 3 πῃ « 

διέφυγον, πελτασταὶ ὄντες, ὁπλίτας, ἐξ ὠυτων τῶν χϑι- 

ὧν. Ἐπεὶ δὲ λέ: ᾿ ἐν τῷ Σμί θων. σεὶ συνελεγήσων, ὥρωτον μὲν τῷ Σμικρήτος 
λό εἷἣΝι “Ὁ ᾽Α ,δι » 5 ἊἋ γ6) ᾽ ΧΝ 

ὄχ, ενὸς τῶν Ἀρκῶώθων στρωτήγων, ὠπιοντι θη εἰς τὸ 
͵ Ν Ὺ 7 Ἂ»; » Ζ 

συγκείμενον, κωι πόολλω χρημώτω ἄγοντι, ἐπιτίθενται. 
Ξ Ἀ 2 Χ 5» 3 τ 7 εἰ Ὁ ᾿Ξ 
ὅ Καὶ τεως μὲν ἐμώχοντο ὠμῶ “πορευόμενοι οἱ Ἑλλήνες 

5 ΄ς δὲ δὶ Υ "δ ων » 7 ᾿ Υ ἊΝ 

ἐπι 9ὲ σιαϊϑωσει χωρωσρὼς τρεπόοντῶι ὠὐὑτους᾽ κῶὶ αὑτὸν 
Χ ἊΝ 7 3 γι Χ Ν 5) 4 

μὲν τον Σμίκρητῶ φὐχτοκτιγνύωσι, κώὶ τοὺς ὠὡλλοὺυς πῶν- 
᾽7 οὖ 7 ο΄ ἊΨ »οὦ»" -»-ὖΟο-ς 

τως" ὥλλου δὲ λόχου τῶν δέκω στρωτήγων, του Πγη- 
7] δ 2 Ἂ 7 » 3 Ν ὅν ΟΣ Ὁ Υ͂ δ 

σωνόρου, ὀκτῶ μόνους κατελίπον᾽ κῶὠὶ αὑτὸς  γησανόρος 
2 ΄ 

δεσώϑη. 
Ἷ ᾿ ς 1 Ι ᾿ λ τῷ 

συν πράγμασιν, οἱ δ᾽ ἄνευ πρωγμώτων, οἱ δὲ Θρώκες, 
3 3. ὧὦ -» Ν 3 : ᾿ ᾿. 3 ΄ 
ἐπεὶ εὐτύχησων τοῦτο τὸ εὐτύχημω, συνεβόων τε ὠλλή- 

ν Σ εἾ “ ε Ν Καὶ οἱ ὥλλοι μὲν λοχωγοὶ συνηλῶον, οἱ μὲν 

Καὶ ὥμα 
» δ τ "ἢ Υ ͵΄ 3, ς. «κῇ 

τῇ ἡμέρώ κύκλῳ σερὶ τὸν λόζον, ἐἔγθω οἱ “Ἑλλήνες 
5 ἣ Ψ » 7] Ν. « » ᾿- Ν 

εστρωτοπεθευσῶντο, ετῶώττοντο ώι ἐππεὶς τῦολλοὶ Χώι 

τά ΘΝ  ς » -" ͵ 

λους, καὶ συνελέγοντο ἐῤῥωμένως τῆς νυκτός. 

3 οι Γφ 

ἡ πελτασταὶ, καὶ ἀεὶ πλείονες συνέῤῥεον"' καὶ προσέβαλ-- 
Ἂς Ἂ ς 7 ᾽ "»“ ς . Ν .“ 

λὸν πρὸς τοὺς ὁπλίτως ἀσζφωλως" οἱ μὲν γὼρ Ελλήνες 
΄ Ν 

οἱ δὲ 
τ Ν Ψ ΆΧΧ ἘΠ᾿ 3 » 

προσϑέοντες κωὶ προσελωύνοντες ἠκόντιζον" ὁπότε δ᾽ αὐ- 
»ο 3 ἣς « Ψ ΟἹ ΄ 57 ἃ 57 » ͵7 

τοις ἐπίοιεν, ῥωδίως ὠπεῴευγον᾽ ὠλλοῖι δὲ ἄλλη ἐπετί- 

8 ϑεντο. 

Εν 7 Ἂν 5) Ε , “7 « ᾿ι ᾿ 

οὔτε τοξότην ει χον οὐτέ ὡκοντιστὴν οὔτε ἐσσσεω 

Ἂς ,»ἭᾺ δ 5 ΄ »“" Ν 3 ν᾿ 

Καὶ τῶν μεν σολλοὶ ἐτιτρώσκοντο, τῶν δὲ οὐδείς" 

φεύγοντες [τα ΨΥ εΙΚα. Τλεΐποαρ5 
ὄντας Ἐά΄. νεῖτ. σα}, 

ἐσιτίϑενται) [τὰ Εἴοπ. συἂϊ νυϊρα- 
τα ἐπετίθεντο ΡΟ ΡοηΪ τηεσαπὶ ῬοΥ- 
ἴοπ. 1άεπι ᾿ἰθεγ ἰεαπεηβ δὲ ρος ἐπὶ 
ΟΠ. 

5. σρίπονται) ΒΑΙΑΥὶ νεὶ ΤὭτΑΟΕΚ : 
αυοά ἃ Χεπορῃοηῖα ποὸπ ἀδαϊταηὶ 
τηϊγαῖαγ ΝΥ εἰἔκε. 

αὐτὴν μὲν σὸν] [τὰ ΕΔ, νεῖ, (ὐῈΕ]Ὲ. 
ΨΪσο εἰ αὐτόν τε πὸν, Ἐπτίατη Εἴοη, 
Βαῦει σὸν μὲν Σ μίκρητα. 
᾿ἀποκτιννύασι] [τὰ σε]. εἰ Ῥατ, 

ΤΆΔ 3 Λτῆος, ᾳαδηι ἀν»: νυϊραίαγ 
ἀσονκτιννύουσι. 

ἄλλου δὲ λόχου) Τὰ Βεόμει σαυτῇ Ἰ1- 
Ῥτο Βιοάθι, ΡῬαγι, εἰ Απγαίφοὶ νϑῖ- 

ἤοπε. γαυϊξαϊαηη λοχαγοῦ τενοοᾶνὶϊ 

γγεῖκε. 
6. Καὶ οἱ ἄλλοι μὲν] Τὰ 1ἰδεγ Εἴοη. 

Ὠᾶθεῖ (οτρίατη, αξ νοϊαΐϊε Τβοποὶὰ- 
νας νυ]ραίατη καὶ ἄλλοι δὲ σοττϊρὶ. 
Ζεαηα πᾶης νατγείδίθτη ΟΠῚ τ 15 
811158. περ]εχίξ, 

τοράγρμασιν] Ἀεδέξϊα Απιαίδου5. γ- 
αι Ἰητεγργείδτατσ, ἰά εἢ χρήματα, υτὶ 
Ἠε]]εηϊς. ᾿. 6,13. ὕἱΐαπι πὰης Ατἴ- 
τ1ο15 ν᾿ πάϊοαίς Μοτίς. 

ἐπεὶ εὐτύχησαν] [τὰ ἐχ 1Ότο Εἴοπ. 
ΠΟΙΓΟΧῚ να] Ρ τα ΠῚ εὐτυχήσαντες. 

τῇ ἡμέρᾳ κύκλῳ τορὶ] Ψαηῖ. Οὐε]ἢ. 
κύκλῳ στῇ ἡμέρᾳ τυερὶ, ΑἸάϊπα ἦσαν 
κύκλῳ τῇ ἡμέρῳ περί, Ῥθεϊποερ5 ἐστρα- 
σοπεδεύοντο ΕαΑ. νεῖτ. Θυε, Ετοη. 

ἰσάταοντο Εἴοη. δηϊεροηίξ δαϊς 
νειθαπὶ ἐμάχοντο. 
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.᾿ »" 4 » δ 3 Ὁ ν΄ ΕἸ ΄ς 

ὥστε κινηθήνω; οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου, ὠὡλλῶ τελευ- 
"»" Ν ὁ, » {0 " μ᾿ δὺς ς “ 

τῶντες καὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἰργον ἀὐυτοὺς ο, Θροκες. 
“ ὃ ᾿ "" Ν Ὁ σβμν Ν 

Ἐπεὶ δ ἀπορίω πολλὴ ἥν, διελέγοντο περὶ σπονδῶν καὶ 9 

τὼ μὲν ἄλλω ὡμολόγητο αὐτοῖς, ὁμήρους δ᾽ οὐκ ἐδιδοσων 

οἱ Θρώκες, αἰτούντων τῶν Ἑλλήνων" ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ ἴσχε- 

το. Τὼ μὲν δὴ τῶν ᾿Αρκάδων οὕτως εἶχε. 
Χειρίσοφος δὲ, ἀσφαλῶς πορευόμενος πωρὼ ϑάλατ- 

τῶν, ἀφικνέτωι εἰς Κάλπης λιμένω. Ξενοφῶντι δὲ διὼ 
- ΕΠ ΟΝ ἐφ ν 

τῆς μεσογαίας “πορευομένῳ οἱ ἱππεῖς προκωτανέοντες ἐν- 

τυγχάνουσι πρεσβύταις πορευομένοις ποι. Καὶ ἐπειδὴ 

ἤχϑησαν πρὸς Ξιενοφώντῳ, ἐρωτῶ αὐτοὺς, εἰ που ἤσϑην- 

Οἱ δ᾽ ἔλε- 

γον πάντα τὰ γεγενημένω, καὶ γὺν ὅτι τσολιορκοῦντωι ἐπὶ 

λόφου, οἱ δὲ Θρῷῶκες τὐάντες περικεκυκλωμένοι εἶεν αὐ- 

τούς. 

37) 7 , ς ἥν 

τῶι ὠλλοὺυ στρατεύμωτος οντος Ελληνικου. 

Ἐνταύϑω τοὺς μὲν ἀνθρώπους τούτους ἐφύλωτ- 

τεν ἰσχυρῶς, ὅπως ἡγεμόνες εἶεν, ὅπη δέοι" σκοποὺς 

δὲ καταστήσας δέκα, συνέλεξε τοὺς στρατιώτας, καὶ 

ἔλεζεν" 

ἴΑνδρες στρατιῶτωι, τῶν ᾿Αρκάδων οἱ μὲν τεθνώσιν, οἱ 

»Ὁ 

.--- 

Ν 2 ψ Ν “  - 

δὲ λοιποὶ ἐπὶ λοζῴου τινὸς πολιορκουντῶι. Νομίζω δ 
33 3 3 »- Ε .«Ψ Ἧ ὡδ μρὼ 5“ 3 

ἔγωγε, εἰ καὶ ἐκεῖνοι ἀπολοῦντωι, οὐδ ἡμνιν εἰναι οὐδε- 
ἂν ͵7ὕ «“ἷ Ν - 27 Ζ ε) 

μίων σωτηρίαν, ουτω μὲν πολλωὼν οντῶν πολεμίων, ουτῶ 

10. τυρρκωαταϑέοντες) Εἴοη. [δεν 
ἤτηριεχ καταϑέοντες ὨᾶΌεῖ ; νοιθὰ πη 
σαπὶ ποπγῖηε οἱ ἱατεῖς ταΐεγιυτ δά ἀάᾶ- 
τἰνατη Ξενοφῶντι τσορευομένῳ, αμεῖῃ 
τηαὶα ἱπιεγργοίατωσ Ζεαηθ ἃδίοϊατϊεα 
ΡοΠπιίατη εξ. 

τορεσβύταις] 1ἴὰ εχ πηδγρὶπα ΒιΕΡὮ. 
εἰ Ῥατι(. οατῇ Βτοάςθοο, Μαυτεῖο, [.γ- 
οἴετο να]ραῖαπὶ τορεσβευταῖς σοΙΓΕΧΙΣ 
Ζειπο. 

ἐπειδὴ} Ετομ, ἐσεί, ΘεαιΘΏ5 ὄντος 
«χ Ουε!ῇ, τεσθρίατη Ζεαπα Ατιοθ 
φουπάατα αἰΐ, εἰ σοπηρᾶγας Ἰἰοσυπὶ 
ῬΙαϊοπῖβ ἴθ Ρηθάοπε {εξὶ, ς8. ὡς διὰ 
σεύτου οὐρανοῦ ὑγτος τὰ ἤστρω χωροῦντα, 

Θυδπιὶ Ἰοοῦτη ααϊ ῥτορίυς ᾿πῇρ᾽οϊοῖ, 
[α] Ὁ πος ροΐῆιπι ἃ Ζευπῖο {ξδίϊ πὶ 
δηϊτηδήνογιεῖ. Ἰρῖασ νεΚκα ἤἢτυ- 
ἔϊατα νεγθογασπ Αἰτίοα ὄντος ροΐιυτα 
αἰ ρῖὸ εἰ ἤσϑηνται ἄλλο στράτευμα 
"Ἑλληνικόν τσου εἶναι. ΝΜΠὮΙ ὄντος αἰ{- 
Ὀ] σαι, 

11. ἐφύλαττεν] Ηος νυἱρατὶ ἐφύ- 
λάττον εχ (εἰ, ργθῖα! Ζειμθ. 

Ιάετ ἸΙΌεγ ἀεΐηοερϑ μαῦεῖ ὅπλ. 
δέκα] ἸΝυϊηεγαπι οταμῆι Εἴοη. οἵ 

ῬατΙ, 
12. εἰ καὶ ἐκεῖνοι) Ἐχ Ουεὶ, καὶ λά- 

ἴς ἵν]. 

0 

2 
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13 δὲ τεϑ αρσηκότων. 

ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

᾿) εν ε.ὦν ς ᾽ 

Κρατίστον ουν ἡμῖν, ὡς ταχισται 
8 -“ »-»“- Ε 7 .«, 4. 5) ἘΝῚ “κ Ἂς 3 ψ 

βοη 7 εν τοῖς ἀνδράσιν, πῶς, εἰ ετί εἰσὶ σῶώοι!, συν εχεινοίς 

μωχώμεϑα, καὶ μὴ, μόνοι λειφ,ϑέντες, μόνοι καὶ κινδὺ- 

14 γεύσωμεν. Νὺν μὲν οὖν στρατοπεδευώμεϑω, προελϑόν- 
“ δι ἴω Ἂς δ΄ ᾽ Χ -“ δι 

τες, ὅσον ἂν δοκῆ καιρὸς εἶνωι εἰς τὸ δειπνοποιεισθαι 
μὰ δὰ Ὰ ΄ 7 » ῆς ς ΄ 
εως ὧν πορευώμεϑω, Τιμωσίων, ἔχων τοὺς ἱππεῶς, 

Ζ' 3 -“ο“ εν ᾿. ἤ ΟὟ. 9 

προελαυνέτω, εζορων ἡμῶς, κωὶ σκοπείτω τῶ ἐμπροσίεν, 

1δὼς μηδὲν ἡμᾶς λώϑη. Παρέπεμψε δὲ καὶ τῶν γυμνή- 
τ 7 5 » Ν Ἵ Ν ᾽ ἦν 

τῶν ὠνϑιρώπους εὐζώνους εἰς τῶ πλαγίὼ κωὶ εἰς τῷ 
4 «“ 2 Ν "»-» δ, δ ᾽ “΄ 

ὠκρο,, πῶς, εἰ ποὺ τι ποθὲν κωϑόρῷεν, σημαίνοιεν" εκε- 
Ν Ἂ . .“ 3 “ ͵ὔ 

λευε δὲ καίειν ὠπώντῶ, ὅτῳ εντυγχώνοιεν καωυσιμω" 
ῃ Ἴ 

16 Ἡμεῖς μὲν γὰρ ἀποδοαίημεν ἂν οὐδωμοῦ ἐνθένδε" πολλὴ 
᾿ Ἂς 5) » ε 7 Υ ΕἸ Ά ἣν ΝῊ 

μὲν γῶρ, εῷη, εἰς Ηρωκλείωῶν σιώλιν ὡπιένώΐϊ, πολλή δὲ, 

εἰς Χρυσόπολιν διελϑ ἐν" οἱ 
Χ " 3 

δὲ σολεμθιοι πλησίον" εἰς 
Ι 3 δεν Α ΙΑ ᾽ 

Κάλπης δὲ λιμένω, ἔνθα Χειρίσοῷον εἰκώζομεν εἰγώ!, εἰ 
΄ 5 ε ὅν Ν ΣΝ -»ὝΝὟ ἣ » ο΄] 

σέσωσται, ἐλαχίστη ὁδός. ᾿Αλλὼ δὴ ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοιώ 
Γ᾿ “- - ᾳ Ὁ, λ » »" "Ὶ Ἃ ““ 

ἐστιν, οἷς ἀποπλευσούμεϑ α" μένουσι δὲ ωὐτοῦ οὐδὲ μίως 
«ε ΄ » δ ἣν 

17 ἡμέρας ἐστὶ τὼ ἐπιτήδειω. 
“ δ "ὦ 

Τῶν δὲ πολιορκουμένων ἀπο- 
Σ᾿ -- »ο᾿ εἰ ζ 7 Δ 2 

λομέενων, σὺν τοῖς Χειρισοῷου μόνοις κοκιὸν ἐστι διοιν- 

13. πινδυνεύσωμεν Ῥατ, Ὁ ετ 18 - 

ἴεπι9 κινδυνεύωμεν Ὠδθεῖ. 
14. στρωποπεδευώμεϑα} [τὰ Ρατίΐ, 

ΠΠρετ. σσρατοπεδευσόμεθα Ἑά. νεῖ. 
Ουε]ῇ. στρα ποπεδευσώμενα νυ]ραθαίατ, 
ΠεΙΠοΕρ5 τσεριελϑόνσες εἴ ἴῃ ΡατΙ. Ε- 
ἴοη. Απητεσεάεῃβ μὲν ρο νῦν Οὐ! τες 
Ετοη. 

ὅσον ---δεισνοσοιεσϑα Νοη τείρίςετγα 
δὰ σοῦπδ [ρ5 Χεπορῃοπίβῃ, δὰ 
δὰ Ἰυαθυτα εχογοϊτατοηὶς τηοάατῃ, αἴ 
θη ἀείατίραςὶ [4] αΌτε πα) ἴαγηξη εἴ 18- 
οσυηδἥδτη οοομδΠ Οδρίδηΐῖ, τηοπαῖ 
ἄγ εικα. 

ἱππέας] ΨΜυϊραίατη ἱσισεῖς σοτγεχῖς 
Ζ7Ζευπθ. θεϊηὰς τυροσελαυνέτω Παθεῖ 
Ρατιί, 

ἐφορῶν ἡμᾶς) 116 μί πος οὐ{εγυεί, 
Ἡυτοπὶηίοη. 

15. εἰς τὰ ἄκρα] Ἰὺχ Βτοάαὶ ἰἰδτο εἴ 
Ἑίτοη. εἰς δάίοῖνις Ζειης. 

τ6. Ἡμεῖς μὲν γὰρ] Εἴοη. μὲν οτηϊ- 
πι. εϊπάς οὐδαμοῦ ἐνθένδεν" πολὺ μὲν 
Ῥατι. τσολὺ μὲν γὰρ, ἔφη, Ἑτοπ. ὑπάς 
νυ] ραίατη (στ ρίατγατη εἴ αἰ ΔΙ πέϊ οπ ἐπα 
Ἰοςσὶ : οὐδαμοῦ" ἐνθένδς δὲ τσολλὴ μὲν, 
ἔφη, τηυτανὶ, 

Χρυσόπολ,ν)] Ῥατ. Ετοη. ἰσχὺς τὴ 
τυάλιν. (εαὰεη5 εἰκάξομεν εχ ᾿ἰῦτο Ρὰ- 
τὶ. Ετοπ. εἰ τηδγρὶπε ϑίθρῇ. νυϊραῖο 
νομίζομεν Τα ὈΠ τα]. 

᾿Αλλὰ δὴ ἐκεῖ] Ἐηήά, νεῖτ. Ουεϊῇ, 
ἀλλ᾽ ἤδη ἐκεῖσε. ϑεαυξηβ οὐδὲ μιᾶς 
σαπὶ Ρατγι!, εἴ το] πίοηο ἀεάϊς 
Ζευηε ρΡίο οὐδεμοίας. 

ἘΝῚ ἀπολομένων] [τὰ σὰπιὶ ϑίερῃδηφ 
Ζειπα. ἀπολλομένων ]ηἴ. ετ Οὐε] Ὁ. 
ἀπολλυμένων Οαῇαὶ]. ἀπολλουμένων Αἰ- 
ἄἀϊπα, ἀπολουμένων Ῥατὶΐ, 

κάκιον ---ἤ σωθέντων) ῬατὶΓ, Εἴοπ. 
κακόν. ἀείποερβ Βαά, νεῖ: Οεῖῇ. 
ἀαῦδηϊ σωθέντων δὲ τσάντας. Ῥατὶί. Π4- 
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δ ’ ἈΝ θέ ᾿ ᾽ Ν ᾽ 9464 “" 
ὑνευειν, ἡ σωνεντων ὥοντὰς εἰς τῶυτον ελιοντῶς Χοινή 
ἀξ 7 "} 

τῆς σωτηρίως ἔχεσθαι. 
Ἂς ς ἴω} Ἂ » “᾿ "» 

γους τήν γνώμην τοορεύεσιϑαι, ὡς νυν ἡ εὐκλεὼως τελευτήη- 

᾿Αλλὼ χρὴ παρασκευασαμέ- 

͵ ΕῚ ᾿᾿ 3 5» « 

σαὶ ἐστιν, ἤ κάλλιστον ἔργον ἐργάσασϑαι, Ἑλληνας 
Ἄ ὰ ΝΥ ἢ Ν ΕΣ "ὕ «“ δ 

τοσούτους σώσωντας. Καὶ ὁ ϑεὸς ἴσως ἄγει οὕτως, ὃς 18 
ὃν ͵7 ς »-7΄᾿" »»" 

τοὺς μεγωληγορήσαντως, ὡς λέίον ΦῬρονουντως, τώπει- 
ἘΠ ὺν Ν Ἶ ᾧ ΤΟΝ »"» “» :] ἀπ 

ἡμῶς δὲ, τοὺς ἀπὸ τῶν Θεῶν ὠρχομε- 
3 Β' ΕΣ 
Αλλ᾽ ἕπεσθαι 

Ἄ ἂς ἐς Ἂ »Ἢ ς ἊΝ ἐν Ψ᾽ 

χρή, καὶ τὐροσέχειν τὸν γουν, ὡς ὧν τὸ ωαρωγγελλομενον 

μεν ἡ 7 

γωσαι βούλεται" 
3 ω" » Ὁ» 

γους, ἐντιμοτέρους ἐκείνων καταστήσαι. 

Ψ' »»ἢ" 

δύνησθε σοίξειν. 
τὰ ὄν ἃ ΕῚ Ν « »" ς Υ̓ΜΝ- »“ 7 ὸ 

Ταυτ εἰπωὼν, ἤγειτο. Οἱ δὲ ἱππεῖς, διασπειρόμένοι 19 
3 5. ᾧ “ ᾿ 3) νυ, ἢ ς 
εῷ ὁσοὸν κώλως εἰχεέν, εκώΐον, ἢ ἐβάδιζον. Καὶ οἱ πελ- 

1 

ΕῚ Ὁ» τ Ἂς 27) ν} 7 - 

τασταὶ ἐπιπαριόντες κωτώ τῶ ὠκρῶ, ἐκώιον τῦῶντῶν, ὁσῶ 
ὧ ς « Ἂς Ν ΕΣ 

κωύσιμῶ ἑώρων" καὶ ἡ στρατιο, δὲ, εἰ τινὲ παραλειπο- 
΄ » 7 .“ »“ ε ω» 5“, »Δ) 

μένω εἐντυγχωνοιεν ὠστε σώσω ἡ χῶρω αἴλϑεσιθ αι ἐδόκει, ᾿ 
Ἦν, Ν 7 Ν Ύ 

κῶὶ τὸ στρωτευμῶ πολὺ εἰνωι. ᾿Ἐπεὶ δὶ ὦ ἄραι , κατε- 20 

στρατοπεδεύσαιτο ἐ ἐπὶ λόφον μκβάντες, καὶ τώ τε τῶν 

πολεμίων τυυρὼ ἑώρων, (ἀπέϊχον γὰρ ὡς τετταρώκοντω 
’, Ν ΡΝ ς » Δ “ ἮΠ.᾿᾽Ι ἪΝ 

στάδιον Ἀώι αὐτοί ὡς ἐδύναντο λειστοῶ συρῶ εκ ον. 

ἙΕάά. νοεῖς εἶχον. 
ἔκαιον, ἡ ἐβάδιζον] Ἑχοϊάοτι τ Ὦφος 

Ὀεὶ ἢ τῶνδε σωθέντων, πάντα:. Ματρο 
ὙΠ ΠΟΙ, ἐκείνων δὲ σωθέντων. 566 ἴτᾶ 
Ῥτθοδάεητια δ] {Εν (τ θη ἄα Γὰεταπῖ, ἴῃ Ψιηῖ. (συο!ῇ, Ετοπ. Ππαῦεὶ ΑἸαΐπα, 
ἴα ἔεγε : Τῶν δὲ τυολιορκουμένων ἀπολο- δϑῖερῃ, Ρατί. ἢ ἐβάδιζον τηᾶγρῸ Υ}- 

μένων μὲν σὺν ποῖς Χ. κακόν ἔστι διακ. ΙἸοϊΐ. 
σωθέντων δὲ (αἀάϊιο εἰἴδτη ἐκείνων) 
τυάντας ἔσται, εἰς ταὐτὸν ἐλϑόντας --ο- 

ἔχεσθαι. Ἑᾳπυϊάεπὶ οαπὶ Ζευπίο εἰ 
Δ ΕΚ (οτιρταγαπη πηᾶγρὶ 5 ΘΙ ΕρΡἢ. 
εἴ ΠῚ] Ετοη. Γεσατὰ5 [ἀπὶ. 

ὡς νῦν] αήά. νεῖῖ. συε!, ὡς οπιῖτ- 
ἴπητ, ]Ἰ)οϊηοερ9 σώσασϑα, Παθεὶῖ Ε- 
ἴοῃ. 

18. ὡς τύλεῖον)] Ἑαά. νεῖ, Οαε]ῇ, 
ὥστε τυλεῖον, Αἀ σολεῖον ᾿π|6]]1ρῈ σοῦ 
καίρου. 

δύνησθε} Ῥατγιί, Εἴοη, δυνήσησθε Πᾶ- 
Ὀεηῖ. 

᾿ἴο. διασσειρόμενοι] Να]ς Εἴοη. σσει- 
φόμενοι, οἴ ἀείποερς οὐτὴὰ (με Γ, οἱ 

ἐπιπαριόντες) Μαῖα Ῥαγί. Ἐτοπ, 
Πρ] εχ παριόντες ὨᾶΌεηϊ. ϑεηαεης 
ἄκρα εχ τηδιβὶπα δίερῃ. Ρατ. Ετοη. 
Ρτὸ νυϊδαίο μακρὰ τεσερὶς Ν ΕἸ Πὰ εἰ 
ΗυτοΠὶπέοη. 

σιν τοαραλεισπομένω)] Ἑαά. νεῖξ, 
συεὶῖ. τὶ τσαραλειπέμοενον. ϑεοσαδηβ 
ἐντυγχάνοιεν Ζεῦ εχ Εαά. νεῖϊ. εἴ 
Ουεῖῇ. τπ ἐντυγχάνειεν τη ταν. 

αἴϑεσθαι.) 1τὰ ᾿ἴρεν Βτοάδο, Ρατγ. 
Ετοῃ. πηᾶῖρο δῖερῃ. Απιε Ηυτοῃϊη- 
[οπἱαπᾶπῃ ᾿εβε θαῖαγ καίεσθαι, 

20. ἐπὶ λόφον) ἔτοῃ. ἐπὶ φὸν λόφον. 
Τάετη ἀείποερβ δὲ ρῖὸ γὰφ Παῦεῖ. 
Ῥοίζεδ σταδίους Ρατΐ, 
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3 Ν 3 Ψ 7] ΄͵ ἃς ῆς 

21 Ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν τάχιστα, ταρηγγέλϑη τὼ πυρὰ 
ὃ ψ, Ὗ ε 2 , 

κατωσίβεννυνωι άντω. Καὶ τὴν μὲν νύκτω Φυλωκὼς 

ποιησάμενοι ἐκώϑευδον. ὥμω δὲ τὴ ἡμέρῳ προσευξάμενοι σῶμ κακευθον᾽ ὠμῶ δὲ τῇ ἡμερού τροσευζώμιενο 
»“ »“" 7 ς 2 “ 9 7 “ 

τοῖς Θεοῖς, καὶ συνταξώμενοι ὡς εἰς μωχήν, ἐπορεύοντο ἡ 
2 ἐδ Ζ “ δὲ Ν αι ξ "» 3) 
2 εθυνωντο τὠώχίστῶ. Τιμασίων δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς, ἔχοντες 

Ν « 7 Ν ͵ὔ “ὕ ΓΦ ϑκ ν΄ 
τοὺς ἡγεμονῶς κωὶι τὐροελαύνοντες, ἔλαϑοον αὑτοὺς ἐπὶ τῶ 

ψ , 2 3 “" εἰδῇ 
λόφῳ γενόμενοι, ἔνδ ἃ ἐπολιορκουντο οἱ Ελληνες. Καὶ 

3 ες: »"ν ΕΣ ν 7 χ 7 Ἂς ΄ : 
ουχ, ὁρωσιν οὐτε τὸ Φίλιον στράτευμω, οὗτε τὸ «ηολεμνίον 

Ν -Ὁ “. Ν δράν ὅδ Ὧν Ν Ν (αὐ ταῦτα τταρωγγέλλουσι τυρὸς τὸν ΞΞενοφώντω καὶ τὸ 
᾿ ῬῚ δὲ Ν Ἂν Ν 7 ϑω. ὦ 

στράτευμα) γραϊοιω δὲ κωὶ γερόντιον "(οὶ προβάτια ὀλιίγώῶ 
Ν »Ὁ δ Ψ Ἁ »“»ν» »““ 

23 καὶ βοὺς κατωλελειμμένους. Καὶ τὸ μεν πρῶτον Θ αὖ- 
ἐν ΤΠ ΩΣ ἢ ΄ » Χ » 

μῶ ἥν, τὶ εἰὴή τὸ γεγενήμενον᾽ ἔπειτον δὲ καὶ τῶν κατα- 
εὔ ᾽ 7 “ ς Ν᾽ “» ΩΝ 3. “Ὁ 

λελειμμένων ἐπυνϑδώνοντο, ὅτι οἱ μὲν Θρώκες εὐθὺς ἀφ 
« ΄ ᾽7 ΕἾ ΩΝ γ4 Χ ἃς . 

εσπεέρως ὠΐχίοντο εὐπίιόντες". ἕωϑεν δὲ καὶ τοὺς “Ἑλλήνως 
»} " «“ Ὰ ᾽ οὐ 

ἐῷωσων οἴχεσθαι" ὅπου δὲ, οὐκ εἰδένωι. 
ἊΨ 3 , ς Ε »» » 3 3. 

24 Ταυτῶ ἀκούσαντες οἱ ὠμφὶ ᾿Ξενοῴωντω, επεὶ ἡρίστη- 
᾿ 3 Ἄ 2 « ὥ 

σῶν, συσκευωσάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς τὠχιστῶ 
ἣ »“» 327 3 7 ΄φ συμμίξζωι τῶς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένω. Καὶ πο- 

Ψ .; ,᾽ , ὡς ΥΣῚ 7] ἈΝΤ ἢ τς Ἵν 
θευόμενοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Αχαιῶν 

᾿ς ΑΝ ἐς ] Ὁ ἢ Ἔν. » Χ 
κατὼ τὴν ἐπὶ Κάλπης ὁδόν. ᾿Επεὶ δι αζίκοντο εἰς τὸ 

4. Ἂς 37 Ζ7Ζ ὰ 3 ΄ ΄ς 2 ͵7 « 

ὠὐτο, ὠσμενοι τε εἶδον Φλλήλους,. κωὶι ἠσπάζοντο ὠσερ 

25 ἀδελφούς. Καὶ ἐπυνϑ ἄνοντο οἱ ᾿Αρκάδες τῶν περὶ Ξενο-- 

21. ἐδείπνησαν τάχιστῳ) Μαῖε νυ]- 
ρῸ αἰ προαΐταν ἐδείσνησων, σάχιστα, 

τοξζε τηοπεηῖε ΑὈτγείοῃϊο ἱπ Αὐυέϊατιο 
ὨΠαοιά. ΤΠυαογα. Ρ. 346. οὐ͵α5 Ἰο- 
οὐπὶ δηποίανις Ῥοτίοη, δάάεης τᾶ- 
τίοτεπι ἰοτιηδηι εχ ζγοιηοης (οτηϊσο 
Αἰμεπϑὶ ἴχ. Ρ. 409. Ε΄. ἐπεὶ δὲ ϑΖ στον 
ἥμεεν ἠρισσηκότες. [τῦεγ Εἴοη. σώχι- 

στα οτηϊῇι. 
σάντα. Ιζα]} [1 τιᾶτρο ϑιερῇ. Ρα- 

τἰΓ. ἕτοη. Ψαϊρο Ἰερίτασ ἅπαντας. 
22. προελαύνοντες) Ετοη. σπροσελαύς- 

νοντες---ἰλάνδανονς 
σπαραγγέλλουσι) Ἑτοπ. ἐπαγγέλλου- 

σι. ηὐυοά ρτγείετεπαα τη. Ραῖο, δῖ 
ἀπαγγέλλουσι [οὐ Δ τ. 

προβάτια} Ματρο ϑίερῇ, Ραγ, Ε- 
ἴοπ. πρόβατα ὨαΌεπξ. 

23. ἔπειτα δὲ καὶ] Εχ Εἴοη. καὶ δ6- 
Ἰδοὶ. ϑϑααξῃβ μὲν οπιτταηΐ Εἀά, νεῖ, 
οαπλ ΟΘπε]ῇ. υὐ ροῆεα εὐθὺς εἰ ἕωθεν 
δὲ ἀοίμητς ἰπ του, 

24. τὴν ἐπὶ) Ετοη. ἐπὶ πιαὶθ οὔχῖπε. 
ϑεσαθηϑ εἰς σὸ αὐσὸ εχ τηδτρῖτιε 5ῖθρῃ. 
᾿Ἰῦτο Βιοάβι, Ῥατγί, Ετοῃ. τεσερὶξ 
Ζευηδ, οἂπὶ δηΐξα εῆξι εἰς τὴν δδόν, 
ΡΙο σαΐίβον Ατηδίθοι5 σαίῷος Ἱερὶς εἴ 
ἰοὖος νεττῖτ. 

24. τῶν τοερὶ] Μαϊ]ε Ταπεῖπα οὐπὶ 
Ουεῖῆ. σῶν ἐπ᾽ -ττ οἱό ιεῖλα -ττ ἐπειδὴ τὰ 
πσρφῶτα Ὠδθεῖ, ἢ 



ΤΙΒΕᾺ Υἱ. ΟΑΡ, 11. (ΌΠ6Ο ΙΝ) 42: 
“ 7 Ν ᾿ς Ἢ ΄ ε “Ὁ ἈΝ 5 »" 

ῴῷωντω, τί τῷ συρῶ κατασβέσειων' ἡμεῖς μὲν γάρ, εῷα- 
" ε », » ᾿ Ν Ἂς οἾ ᾽ 

σαν, ὠόμεϑω, υμῶς τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρῶὼ οὐχ, 

ἑωρωμεν, τῆς γυκτὸς ἥζειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους" (καὶ οἱ 
΄ Χ “ἢ 5 1" "δ “ Ζ 5: Ὁ 

πολεμίοι δὲ, ως Ὑ ἥμιν ἐδόκουν, τοῦτο δείσαντες ὠπστήηλ- 
ἈΝ » -“"Ὕ Ε ͵7 

ὅον" σχεδὸν γὰρ ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπύεσαν.) 

Ἐπεὶ δ᾽ οὐκ ἀφίκεσϑε, ὁ δὲ χρόνος ἐξήκεν, ὠόμεϑ᾽, 20 
ε » ὡς - .- ὦ ΄ ᾿ ΠῚ 

ὑμῶς, τυυϑομιένους τὰ παρ᾿ ἡμῖν, φοβηθέντας οἴχεσθαι 
ΕἸ 7 δ δ 7] Νν τς ͵΄ Ε'Ἕ δὰ Ἕ 5 

ὠποδράντας ἐπι Θλατταν" καὶ ἐδόκει ἡμῖν, μή Φπολε- 
4 « »" . π γ « »“, δ" 3 7 

πέσϑαι ὑμῶν. Οὐτῶως οὖν καὶ ἡμεις δευρο ἐπορεύϑᾳ- 

μέν. 

ἈΝ Ὁ ΤΑ͂Ν ὁ α 
ἃ Ἀψ΄ Ὗ ς ν» 3 ““ , , ᾽ -“ 

ΤΑΥΤΗ͂Ν μεν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίζοντο ἐπὶ τοῦ 
3 “ ᾿ " ΄ ἕςς Ν 7 “ ὼ - 

οὐ γιώλου τῦρος τῶ λιμένι. 170 δὲ χωρίον τοῦτο, ὁ Κώλει- 
Ἵ] ἣΝ 9] δ » -" χ ων “Σ “δ, 

τῶι Κάλπης λιμὴν, ἔστι μὲν εν τῇ Θρώκη τῇ ἐν τῇ ᾿Ασίω" 
- ΑΝ Ἅ,υι 4 « »» ΟῚ ἊΝ »“᾿ ἋἍ »“ 

ὠρξαμένη δὲ ἡ Θρώκη αὑτὴ ἐστὶν ὠπὸ τοῦ στόμωτος τοῦ 
Ν᾿ : ᾽ κι ᾽ Ν » 5 

Πόντου μέχρις Ηραωκλείας, ἐπὶ δεξιὼ εἰς τὸν Πόντον εἰσ’-- 
΄ , ΐ δος ὦ Ἄ. Ι] 3 

πλέοντι. Καὶ τριήρει μὲν ἐστιν εἰς Ηρωκλειῶν εκ Βυ-2 
΄ « ΄ . »“ » ΕἸ Ἀ » 

ζαντίου κώπῶιϊς ἡμέρως μώλω μῶκρας πλοὺυς" εν δὲ τω 
΄ 7) Ἃ 5 τ᾿ , 4 5 ε 

μέσω ἀλλή μεν πόλις οὐδεμία, οὔτε Φιλία, οὔτε Ἐλλη- 

μάχην ἔν Κορίνϑῳ ἈφεΏΪ]αὶ νἱϊ. 5. εξ καὶ οἱ ττολέμειοι δὲ] Ῥαγίίου απ δὲ ὁχ 

ώρπαπι αὐ (ὐονιηήγν, ἐν Κορωνείᾳ Ετοπ. ᾿πίδγαϊτ Ζειηδ. 
26. ἀφικνεῖσϑε) Τιῦεγ Βτγοάθι, Ρὰ- 

τι, Ετοη, ἀφίκεσϑε ἀεάϊῖ, φαοά τεσε- 
Ρὶ, εοαὰς τηᾶρὶς ταὶ Πα απ ἀπ ΠῈ δγαΐ 
δηϊτζαῦτη ἐξῆκεν, ααοὰ 1π ἐξζήκε, τηὰ- 
ταν Ζεῦπε, αἰ τἐγηροσγαῖμῃ σοηίεοα- 
ἴῖο σοπῆδτεῖ. ϑυϊάαβ εηΐπὶ εχ ἢ. ]. 
ἐξήκει τοίεγεηβ τυαρῴώχηκεν ἰητοΓρτείᾶ- 
ἴὰ5 εἴ. είποερβ τυειϑομένους ὑΤῸ 
πυθομένους εἢ ἴῃ Ἑάά. νεῖτ. 

Ι. πρὸς τῷ λιμένι) 1ῖὰ ϑίερῃαπας 
Ἔχ ᾿ἰῦτι5. Γοτ!ρτὶβ - ἤης ἀσδιο εἀϊά!τ, 
γυϊρσαῖατη ἐν τῷ λ. τενοσαταηὶ Ζειηθ 
εἰ νείκεα, εοάδπλ τἀϊηεη {δηΐι, 
αὔετὴ δάάϊα ἐπὶ σοῦ αἰγιαλοῦ (δάεηϊ. 
δε τὰ ᾿ρίμψπλ τπιοπηθτγαη ἱπηρεάϊ!ξ, 
«αοπηϊηιι5 αἰδλοπε οὐίσατίοτετη 
Τα Ὁ] απέζα πὶ ἔεττγε ᾿ἰσθαῖ, υδἱ ἀϊπιηξῖα 
Ἰοοογατι ποίδιϊρης ορὰβ εἴαῖ. ϑοῖο 

ἴῃ Μεπιογαῦ. {πλοία ποίδτὶοηες 
Ἰοσογτα πὶ ἰἰσεῖ τη 8 [ἢ Γογὶρτογατα 
Ἰοοῖβ γτερεγιγθ, υὉἱ τἀπηδπ ηοίΐοπε Ρε- 
ΠΟΓΑΪ πες αἰξίπέϊα ἰοοὶ ῃοϊδίϊοης 
ἀείωπριὶ ᾿ίσεθαῖ. (Οοτηρᾶγας ν εῖῆζε 
σὸ ὅρος τὸ ἐν τῷ λιμέν, ἰάημα αἷϊ εἶς 
ΡΓΟ τυρὸς σῷ λιμένι. ϑ8εα ὑπάς ἀἰϊάϊ- 

σοτγαῖ νἱγ ἀοέϊας, τηοηῖεπη ΘΧΙΓΕΓ. ΠῚ 
τα Ἴε, ποη ἱρίο ροτία ἱποϊαία τη ὃ 

δ καλεῖται) ἕκτοη. οπχίτῖς ὅ, εἰπ. 
σερ5 ἐσὶ δεξιᾷ (Θυεῖ. Αττίαπας ἰπ 
Ρειρὶο ἀε εαάετῃ τε ἐν δεξιᾷ βαθεῖ. 

2. τριήρε] [τὰ ῬατΠ, Ετοη. εἴ πηᾶγ- 
Εο ψηΠοῖ. Μυϊραίαπην τριήρους ἔεττὶ 
πο ροίεταϊ. ϑεά ἢδιϊ πὶ ρε]ιι5 με- 
κρᾶς Ὦαθεῖ Εἴοη, δυϊῃ πιᾶΊρίῃς 
ϑιορῇ. 

Υ̓ 



322 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

νὸς, ἀλλ᾽ ἢ Θρώκες οἱ Βιϑθυνοί: καὶ οὺς ἂν λάβωσι τῶν 

Ἕ λλήνων ἢ ἐκπίπτοντας ἢ ἄλλως πως, δεινὰ ὑβρίζειν 

8 λέγονται τοὺς Ἕλληνας. Ὁ δὲ Κάλπης λιμὴν ἐν μέσῳ 

μὲν κεΐτωι ἑκατέρωθεν πλεόντων ἐξ Ἡρακλείας καὶ Βυ- 

ζαντίου" ἔστι δ᾽ ἐν τῇ ϑαλάώττη προκείμενον χωρίον, τὸ 

μὲν εἰς τὴν ϑώλωττων καθῆκον αὐτοῦ, πέτρα ἀποῤῥῶξ, 

ὕψος, ὅπη ἐλάχιστον, οὐ μέϊον εἴκοσιν ὀργυιῶν" ὁ δὲ αὐ- 

χὴν, ὁ εἰς τὴν γῆν ἀνήκων τοῦ χωρίου, μάλιστα τεττώρων 

πλέϑρων τὸ εὖρος" τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ αὐχένος χωρίον, ἱκανὸν 

4 μυρίοις ἀνθρώποις οἰκήσωι. Λιμῆν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτὴ τῇ πέ- 

τρο, τὸ πρὸς ἑσπέραν αἰγιωλὸν .ἔχων. Κρήνη δὲ ἡδέος 

ὕδατος καὶ ἀφϑόνου ῥέουσω ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ ϑαλάττη, ὑπὸ 

τῇ ἐπικρατεία τοῦ χωρίου, Ἐύλα δὲ, πολλὰ μὲν καὶ 

ἄλλω, ττάνυ δὲ πολλὼ καὶ κωλὼ νωυπηγήσιμω ἐπ᾽ αὐτῇ 

5τὴ ϑαλάττη. Τὸ δὲ ὄρος τὸ ἐν τῷ λιμένε εἰς μεσόγαιαν 

μὲν ἀνήκει, ὅσον ἐπὶ εἴκοσι σταδίους, καὶ τοῦτο γεῶδες 
35, Ν ἿΝ Ν 7 “ ἀκα », 

καὶ ἄλιϑον' τὸ δὲ παρῶ Θάλαττωαν, πλέον ἡ επὶ εἰκοσι 

ἀλλ᾽ ἢ Θρᾷκες οἱ Βιϑυνοί Ρατγι. Ε- 
τοη. Εεριὶ Β. ως ἀλα Θρᾷκες Β,ϑυνοί, 

δϑεά ἀλλ᾽ ἢ ργθοεάεπίς ἄλλος [ἃ εἢ 
ἴῃ (ἔοοη. 1. 13. ΗΙετοηΐβ ν. 2. Μαῖα 
Ἑάά. νεῖε. σσαεἸξ. Θρῶκες ἢ Βιϑυνοὶ Πᾶ- 
Ὀεηῖ, Αττίδπὰβ ΡΕΤΙΡῚ ἢ. Ὃ2: ΔΕ 
Ῥατιῃεηῖο βανίο : μέχει σοῦδε Θεᾷκες 
οἱ Βιϑυνοὶ νέμονται, ὧν καὶ Ξενοφῶν ἐν 

τῇ συγγραφῇ δῶν νήρμοην ἐποιήσατο, ὅτι 

μαωχιμώςατοι εἶεν στῶν κατὰ τὴν ᾿Ασίαν. 

Ζειυπίδηστη Θρᾷκες οἱ Βιθυνοὶ ΩΝ 
ψ εκε. Νοῆενγ Πεϊεηῖςο. ., 3» 2: 
σοὺς Βιϑυνοὺς Θρᾷκας, 1. 29 2. τὴν Βι- 

ϑυνίδα Θράκην, (εά ἘΡΑΝΌΜΝ 5 

Θρῇκες οἱ Θυνοί σε καὶ Βιϑυνοὶ Ὠαθεῖ. 
λέγονται σοὺς Ἕλλ ἡνας]} Ετοη. ἐλέγ- 

χονται. Νεῖθδα «τοὺς Ἕλλ. Μυτείαϑ 

ἀεϊεηάα σφηΐωϊς ; πεο νϊάεο, αυοπΊο- 
ἀο δὰ Πηιρ] οἴει Οτγαι! ΟΠ 5 γείεγγὶ 
εοπηπιοάε ροίπηϊ σαυτῇ Ζευηῖο. [ἀετη 
Ετοη. ἢ ροῇ ἐκπίσσοντας οταϊτς. 

3. ἐν τῇ ϑαλάτεη]) Ματεῖας δὲ τῆς 

ϑαλάστης (οτὶρίατη τη] υἱ(. 
ὃ εἰς σὴν γῆν] Αττσυ]υτὴ εχ Ῥατ, 

Ετοη. δάζοιν!. ϑεφαθηβ μάλιστα Βτο- 
ἀφὺς οὐπὶ ᾿ἰρτο ΡῬαγίί, ἴῃ οὐ μάλιστα 

ταυΐζατι ν οἱ. 
οἰκῆσα!]) 85ι1Ἐρἤδηϊ επγεηάαϊ! ποτα 

νυϊκαῖο οἴκησις, αΠυοα εἰ ετἰᾶτ ἴπ Ε- 
ἴοη. ργϑοία τ ΗατοΠιπίοη. οἰκήσεις Ῥα- 
τί, οἰκίσειν ἀξ Βίερῃδπια. 

4. ἡδέος) ΔΛιτίαποβ Ρεγῖρ!! Ρ.. 13. ὃ 
δὲ Κάλπης λιμὴν ὁποῖόν κι χωρίον ἐστὶν, 

καὶ ὁποῖος ὅρμος, καὶ ὅτι “πηγὴ ἐν αὐτῷ 

ψυχροῦ καὶ καϑαροῦ ὕσατος, καὶ ὅτι 

ὕλαι τσρὸς τῇ 3αλ ἄσση ξύλων γαυπηγης- 
σίμων, καὶ αὗται ἔνϑηροι, ταῦτα Ξενο- 
φῶντι τῷ τυρεσβυτέρῳ λέλεκται. ας 
Ροτεῖπεῖ: ἸΙοοὰβ σεοροῃϊοογατῃ ἧϊ. ό, 9. 
σινὰ δὲ ὕδατα καὶ ἐσὶ τὴν ϑάλατααν 
διὰ τῆς γῆς ἐπὶ πολὺν τόπον ἐν ταῖς 

φλεψὶν ἐνεχϑέντα οὕτως ἀναβλύει, κα- 
ϑάσερ ἐσεὶν ἐν ᾿Αράδῳ ὕδρευμα καὶ τὸ ἐν 
Ἡρακλείᾳ «οὔ Ἰτόντου. αὐ ἀυετὴ ἰο- 
ουπὶ ἀοέὶιβιηπηαβ ᾿ηῖεγργεβ ΝΙοΪα5., 
Ουπὶ σογηϊηδηζατΙο5 ἐογίθοτεῖ, Χεπο- 
ΡΒοηῖοὶ ἸΙοςὶ ποῃ τεοογάδτἊυτγ. 

πάνυ δὲ πολλὰ] Ηφος ἰἰρες Εἴοη. 
οταῖτ. 

5. μὲν ἀνήκει] ἀρνῶν μὲν οτηϊῆι. 
Βεφάεηβ ξύλοις εὔξ μγὸ δένδρεσι τεξὶα 
αῃπηοῖαγι Ηαϊοὶηίοη. 

ΓΑ 



ΓΙΒΕΒ ΘΑ ΘΟ 1[ν. 3393 

δ. δ᾽ ἯἈ -»“ὦὋἪ" Ν Εὴ “»" Ν 7] 

στάθιους, θώσυ πολλοῖς καὶ παντοθωποις καὶ μεγώλοις 

ξύλοις. 
᾽ 5 ὟΝ ΕῚ μΥ̓ 3 7 

μώι ἐν αὐτὴ εἰσὶ “Πολλαὶ καὶ εὖ οἰκούμενα!" 

Ἢ δ᾽ ἄλλη χώρω κωλὴ καὶ πολλή" καὶ κῶ- 6 

φέρει γὰρ ἡ 
Ἄν» ᾿ς Θὲ Ν ἐν Ξ, ἊΚ Ἵ Ν 7 

ὝΗΝ κοι ρι ῶς οι τσυροὺς Κφι οσ7ριῶ ώντῶ Ἀφώὶ μελι- 

Ν 3 »“" ᾽ ων » ΄ 

γώς καὶ σήσαμον καὶ συκὰ ὠρκουντῶ καὶ ἀμπέλους πολ- 
Ἂς Ν “δι ῃ Ν 7 7 Ν ᾽ -“, 

λῶς κωὶ ἢ θοίνους, καὶ τὠωλλῶ πῶώντω, πλήν ελαίων. 

Ἣ μὲν χώρα ἥν τοιαύτη. 

᾿Εσκήνουν δὲ ἐν τῷ αἰγιολῷ ἐπὶ τῇ ϑαλώττη᾽ εἰς δ 
Ἂ 

τὸ πόλισμα ἂν γενόμενον οὐκ Πλωτη στρατοπεϑδεύε- 

σϑωι ἀλλὰ ἐδόκει καὶ τὸ ἐλϑ εἶν ἐνταῦθα ἐξ ἐπιβουλῆς 

6. εὖ οἰκούμενα. Ἐτοη. εὖ οπαϊττ, 
Οὐὺ5 τἀ] ἢ γαῖ] οηδπὶ γαῖ [ἘΠ 8 
ἄρ. 
σήσαμον] ἘΔά, νεῖ, (σπε!!, σίσοιμεον, 

Ῥατγι. Ετοη. σήσωμα. Ῥοϊϊαχ [1]. 22. 
εχ ἢ. 1. νῖτε5. ἡδυοίνους ροίμα!τ, 

7. ἐπὶ σῇ] Μάτρο ϑῖερῃ. Ρατ. Ἐ- 
ΟΠ. πρὸς τῇ Παῦεδηξ, 

εἰς δὲ πὸ πόλισμα ἄν γενέμενον) Ψυ]- 
Βαΐαγῃ γενόμενοι ἐχ Ἀδτιΐ, το πλατὰ- 
νῖς Ζεαηε, ααἱ εἰς τὸ σύλ, ροπταπὶ αἰϊ 
ΡΓῸ ἐν δὲ σῷ πολίσματι ἄν γενομένῳ, 
Μαυϊραίαπη νεγίμηϊ: 2: Ορῥι᾽αμὴλη “έγο 
ἰϊοεί ῥεγαεη7δηι:, σα βγα ἐαηηέη 1δὲ ἰο- 
σαγε ποϊεδαηί. Οξὸ (επίθηϊα εχ 

«Βτοθοὶβ νευθὶβ ἐχϊοσγηεσὶ πο Ροϊεῇ, 
Ζεαπε πῆς δογυπὶ ἰδ πία πη τείετι : 
Μά τα μνυόερι Α᾽ νεηὶ ον, τοι τὶ σα ρέγα 
υβκίγεηι. Ν εἰῖκε νυ] ξατατη ᾿τὰ ἱπίετγ- 
ΡΓΟΙΑΣΙ εἰἰδηλ Ἰίσεῦο αἷῦ: 24 σϑγο, πὶ 

}ιοιίο τι οἰν]αίεηη σοαίεοσεγεπί. Ιρία 
σατὰ Ζευπίο εἰς γενόῤοενον ὧν πόλισμα 
ψΕΛῈ: 19 ἰοσο, φιὶ γαοιίε είς Κεῖ. 
Μι οῤῥίαμηι, ἔνε τπ ἰοσο μγὶ σοραζοτι-- 

ἦα αῤῖο. Ῥυηυς]υὰῃ] ἀδ (επίὰ Ἰοοὶ 
ἀϊρυϊεσηυ5, Ἰοσὰ5. Ἰρίο, δα αμεπὴ 'π 
νιοἰπῖα οαῆτὰα ὨΔΌεραπῖ Οτθοῖὶ, α1}1- 
δεητία5 ογῖτ ἐχϑιηπαηάα5, Χωρίον 4Ἰ- 
οἷς Κοηορἤοη φροτίαπι Κάλσης, ΠΏ ΤηΪ 
ξΞέΠ05, 406 ΠῈ βευρίοις ἀνθρώποις δὰ Ὠδ- 

Ὀπαηάαπι (ασεγα αἰ... Εχῖτα 1Π- 
ΓαὰπῚ πῃ ἴεγγα σΟΠ τ ΠΘΠΠῚ οἴ ΓΟ πηοΐεθ 
ἃ Ροτῖα ν᾿ ἀδητατγ [18 κώμων 11166, ἀε 
αυϊθι5 1εδϊ. 6. Χεπορποπίοιη Οτὶ- 
τηϊπδηῖογ (εξ. 14. νε}]Ὲ δὰ τὸ χω- 
φίον οἰκίσαι. Ηος ἰάς τὴ εξ νιάετυτ, 
αυοα «ὃ ἐρυμνὸν χωρίον, ἴῃ 40 ἀερο- 
ποῖα ἱτηρεαϊτηθηῖϊα γα θοῖ ΠΎΠΠΠτε5 Χε- 
ΒΟΡΠΏΟΩ [{εξϊ, 21. ϑ56α τη]! τοίου- 

πιιάαης Ἰοσαπ, Γι, 22. Εοὸ ἰατθῃ 
ἀποαηὶ ἀυσεβ γε !ᾳὰοβ εχ ᾿ηΈδ!οἱ εχ- 
Ρδαιοηθ. γ 185. οδρ. 3,1. εἰς σὸ ἐρυ- 
μνὸν χωρίον, ηαοά [οΠἃ εἴ ν8}10 γηὰ- 
ηἰπηῖ, [6 δοάεπὶ εἰ οΔΡ. 4, 4. ὅσι 
πολίζει σὴ χωρίον. ΝΙΧ ἱρίτατ ἀα1- 
ἴατα ἸἸσεῖ, ᾿ρίπτη Κάλπης λιμένα εξ 
Πα ἀ χωρίον ἐρυμνὸν, αιοα Χεπορδοη- 
(6πὶ γε] οσσυρᾶτα εἰ οΟἸΟὨ 5 Ρ Θοοὶβ 
101 οοἸοσατῖ5 εχ γσθτα Τὰ Ρ᾽ οΑ Δ ΠτῸΓ 
ΤᾺ  Πτε59, ΤοΙὰ νετὸ πᾶγγαῖῖο ἀοςεῖ, 
Ἰοσα πὴ ἴυτῃ [αϊῆδ νασαῦστη εἰ ἀείεγ- 
ἴατη. ἤϊυπο Ἰρίμπι ροτίατῃ [ἰπτ6]]}- 
βεηήα σεηΐεο ἴῃ νεῦθῖβ 1115, ἀ8 
απ] θὰ5 ἀαἰίατατγ : εἰς δὲ σὸ πόλισμα 
ἄν γενόμενον οὐκ ἐβούλοντο στρατοπεδεύ- 
ἐσόδαι, ϑ8ε4 δηϊδηυδγη νεῦρα σόλισμα 
ἂν γενόμενον Δα] ΠΡ ΕΥΘ ΠΌΤ, ΠΟΙ ΠΔη- 
ἄν ογαῖ ἰρίε Ιοσυβ. [εἰταγ εἰς δὲ πὸ 
χωρίον ἜΧΟΙ ἀΠΠ{ ρατο, Βεασαεητία νετῸ 
ες Τρία ᾿Ἰηΐορτὰ οὐδ σεηίθο, {εἀ ἀ46- 
εἰς αᾳυφάϑτῃ, αἰ θὰ5 ΧΕπορῃοηιβ 
ορίηΐο ἀξ ἸΙοοὸ τ] οχταπάβ σοπι- 
τοὺ σοηρτηθγείι τ, Ψψεγῦα ΕΠΙΠῚ» 
ὈΓ πᾶρῃς Παῦεηῖ, πίπ}15 Ὀτονῖα εἴ 
ἀΌταρῖα αἴ, συᾶτη αὐ σοπγητηοάδ πὶ 
᾿ἴηΠ46 [εητεπτὰπ εχίαπάετε ἰἰοδδῖ. 
Οπγηΐπο νετῦα ἤθὸς πόλισμα ἄν γενό- 
μενον τη ἢ! πος ἴῃ ἴοςο ἔρατία εἴ αἷ16- 
π εξ νἱάεπίιγ, (δαία βπἰπὶ ἀε- 
τυ τῇ τεάάτταγ {ἰπηοσὶβ τη ἢ ΠΠὰ ΠΔ νογ- 
ὈΪ5. 1Π|15: ἀλλὰ ἐδόρκ ει-τ- βουλομένων σι- 
νῶν κατοικίσαι τοόλιν. Μίδητο Ἰρίτοτ 
14 ῥτίογ σολίσμασος ἄν γενομένου ἴῃ- 
τεπιρεῆινα εἴ Δ 1Π]ὸ Ιοσο αἰϊεπα εξ 
τ πὶ νἹάεταγ. 

στρωτοπεδεύεσϑθα! ] Ἐΐοη. σσρώτποσε- 
δεῦσαι ὨαΌεῖ; ἀεἰπάς Εάά, νεῖς. (σμεϊξ. 
Εἴοῃ. κατοικῆσαι. 

Δ; 



“ ᾿ ο Ἢ ν᾽ 
8 εἰναι, βουλομένων τινῶν κατοικίσαι «πόλιν. 

9 

324 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ, 

Τῶν γὰρ 
“Ἡ ς »“, ἊΨ 9 7] ,ὔ 3 

στρατιωτῶν οἱ πλείστοι ἥσων οὐ σπάνει βίου ἐκπεπλευ- 
᾿Ὰ 3 ἿΝ Ν Ν 3 ΝΣ 2 " ἈΝ 

κότες επὶ ταύτην τὴν μισϑοῷοραν, ἀλλὼ τὴν Κύρου ἀρετήν 
5 "4 « ἡ ὕ] 27 ε Ν 

ἀκούοντες, οἱ μὲν καὶ ἄνδοως ἄγοντες, οἱ δὲ καὶ προσανή- 

λωκότες ὐνρομίμῳ καὶ τούτων ἕτεροι ἀποδεδρακότες πώ- 

τέρας καὶ μητέρας, οἱ δὲ καὶ τέκνα ἈΡΗΘΝΜΊΛΗΝΙ ὡς, 

Ἀδματὰ αὐτοῖς Ἀνησνάμανμιν" ἡ ἥξοντες πάλιν, ὠκούοντες 

καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρὰ Κύρῳ πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ 

πράττειν. Τοιοῦτοι οὖν ὄντες, ἐπεθύμουν εἰς τὴν Ἑλλάδα 

σώζεσθαι. 
9 ἣἿΝ δι Ε Ψ ς ΄ ᾽ ΄ “" ᾽ ἌΡΑ 

Επειδὴ δὲ υστεραίον ἡμέρῶ ἐγένετο τῆς εἰς τῶὠῦτο συν- 

8, ἄνδρας ἄγοντες] Ταητπᾶ εἰ συ ε]8, 
ἄνδρες, ΑἸάϊπα ἄνδρας οπιϊτεῖς, Οαῆα- 
᾿το οὐπὰ Βτοάξβεο ἄνδρας ΡοΓαϊε. 

οἱ δὲ καὶ τοροσανηλωκότες] 7Ζαηΐ. 

Ουεῖῇ. ἄγοντες πρὸς ἀνηλωκότα, ΑἸαϊ- 
πὰ ἄνδρας προανηλωκότας. ΟΔΠΔΙΪΟ 
ἄνδρως πρὸς ἀνηλωκόχα. εἴ ἥς Απι8- 

φὰς : σα σατη φμαηι ἐηηῤοηάεγαη ῥέοιε- 
711471, γος Εἰϊαηι {φσμ71 ἰγακεγαημέ, 
σπροωνηλωκύτως ΟΌΤΩ ΒίορῃδηΟ ἀβάϊε 
Ζεαπο: σπροσονηλωκότες τερορὶς Ὁ εἰ- 
{κε εχ Ἰίδγο Ραιυ. εἰ Ετοη. Εᾳαϊ- 
ἄετῃ Πηιρί!σοτη εἴ Ὀτεν} Π] ητη ἐπιεῃ - 
ἀδηαὶ ταϊϊοθθτα [Θσαϊὰ5. Τα τη, 4υδΠη 
1Ἰάετῃ ἰθ6γ Ρατ. εἰ Ετοη. οβεγαηΐ, 
αὖ νετῦα οἱ δὲ καὶ αἀϊαταεγει εἴ πος 
ἴῃ ἰοσο ᾿ηΐεγεύεα, Πεϊηάθ, αἱ νὺ]- 
ξο εταῖ οἱ δὲ καὶ τούτων. ἕτεροι, υἱ(ῖο 
οταῖϊομὶβ τηδηϊεῖο, φαοα τηΐϊγο ἀτίϊ- 
ἤοσῖο ἱποταῆατε οσοπδία5 εἢ Μγεῖκο, 
ἤδτχ 1Π1 Οοάϊσεβ νεῦρα ῥτίοσγα οἱ δὲ 
τοέϊε οὐϊταπέ. 
σοτγαριεϊθο τοῦα5. ἰοῦ. [Όταγι! 101- 
Ἰῖσει νετῦᾶ οἱ δὲ καὶ ροξετίοτεπι 1η ἰὸ- 
οὐτὰ τετα]εγαηῖ, αὐτδὸ Δα ρῥγϊοιε τι μοΥ- 
τη δ ηζ, 

σολλὰ καὶ ἀγαθὰ) Εήά, νεῖι, (συε]Ὲ, 
ποολλὰ ἄγαν. Ὅς Ποὺ φεέποῖε ὅτθ- 
οοτατα εἶ ἵπ Ἰίοοτατῖα Ραπερυτγίοο 
Γεέξὶ. 40. ἀε Οντίὶ τπεγσθηδτὶῖς τη }1|-- 
Ῥυβ : οὐκ ἀφισπίνδην μὲν ἐπιλελεγμεένους, 
ἀλλ᾽ οἱ διὰ φαυλότητα ἐν σαῖς ἑαυτῶν 
“πόλεσιν οὐχ, οἷοί σ᾽ ἦσαν ζῆν. 

Τοιοῦτοι οὖν] Εζοη. οὖν Οὔ ΕΪΕ. 
Ἰάεπη ἀείποερβ οὕτη Ῥατῆ. εἴ τηδγ- 
σίηε ϑιερῇ. ἐσόϑουν ἀδι ὑτὸ ἐσεϑύ- 
ῥέον, 

1τὰ ἀρρᾶτγεῖ οτίβο . 

9. ἡμέρα ἐγένεσο} Ῥεγποξιδῆς ατῷ- 
σο5 (Ὁ ἀϊο ἴῃ ᾿ἰΐογε πηᾶγὶβ, πη υἱξ 
[εξδι. τ. ταύτην μὲν οὖν σὴν ἡμέραν ηὖ- 
λίζονπσο ἐπὶ σοῦ αἰγιαλοῦ. Ναπο αἴας 
Πα σείοι :- ἐπειδὴ δὲ ἡμέρω ἐγένετο. 
Ηᾳαουΐίαθε Ὀεηθ, 8864 {[εαυϊαγ ἰῃ 
νυΐρκαῖα, ασαᾶπὶ εααϊταγ ΚΝ εἴκε : τῆς 
εἰς ταὐτὸ (Εϊοη. αὐτσὸν, Ῥατὶ, σαὐσὸν) 
συνόδου, αι ἀπάς ρεηάοαηΐ, ποη ἃρ- 
Ρᾶτεῖ,. Βεέϊα Ἰρίταγ εχ Πῦτο Ρατγιΐ, εἴ 
Ετοη. ὑστερωία Ἰπίεταϊς Ζειηθ, 4Πυ8η- 
αυδπὴ ἰπ Ρατ, εἴ ὑστέρα, Θυοά εἷζ 
Ἄγ εκ, απο εἴα. ραση]ετη νεγθο- 
τὰπι ΔιΠὈΙ[τὰ ΡΓῸ τῇ δὲ ὑσσεραίᾳ, 
αυθ Πδπηο ᾿ητΕ} ρα πίοσ ρτοθαᾶνε- 
Γτ; ἤδπο δηϊπὶ Ὀτγον αἴξ πηι (Ὁ 5 
ἄδτιν! ἴπ ἐπιούσῃ εἰ ὑστεραίᾳ αἴατη Ρο- 
ΠΌΪαγα, ἀξ ἰπΠ ΠΌΠΊΘΙΙ5. τη] οσ θ5 
τϊπὰ5 τ πεσεῆατία : νέγεοῦ αὐ πιὰ]- 
τἰ5. ΔρΡργοδαῖαγαβ πὶ: στα ]το γηϊη 5, 
υοά ἱρίς. σοη]εοῖς, ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα 
σετορτη ἐγένετο. Νὰπι τὰ ἁἀάεη πα πὶ 
εταΐ ἀπὸ τῇς -τισυνόδου. Θαοά πυτηε- 
ΤΌΓΩ ἤυπο σΟη βΓΓΠΊατὶ αἷΐ ἃ Γεα δ ητκ- 
"5, ἤδη γὰρ ἦσαν περοπααῖοι (οἱ νεκροὶ), 
Ἰῇ εο στάνεπι ν᾽ τὶ ἀοξδὶ ἜγγΟγῈ ΠΊ Δ Πί τη - 
δάνετις εἰ ΕἰαΙ Κατ. ὙΜεῖῆζα 
εηϊπῇ ροίαϊς 80 : Νανη ῥοβνϊαϊε σγως 
αἰεὶ, φμὸ ὁ ἐγαηΐ Ἄἄγοαάες, γε] 
Οναοὶ (5 οἱ 115 αὐ (ἰαἰρες ῥογέμη 
γμγ η5 σοημηκογαη, Πίαφμσ ὧδ ἐγτόως 
ἀμί σεγίς ἀμομς αϊοεύμς αμῶογ 111} 
παγγαν, Αἴ σᾶρ. 1. [δξϊ, 6. παγγδαῖ 
Ατοδάυστη οθάδῃ, 05 σοηρτεραῖος 
ἴῃ (0118 ἅμα τῇ ἡμέρᾳ (Ἰξίτατν ροδτὶ- 
416) ἰζεγὰπη δρργεάϊπταγ ΒιτΠγπί ; 
τἰαπάςτι ἔοι ἰηϊτωγΓ ἤοο αἰζετο οἷς. 
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7 ᾽ ΥΩ » Ἂ -“ ἣν» ὃ. Ν { τὲ ὃν ἣν 

ὅδου, ἐπ᾽ ἐξόδω ἐθύετο Ξενοφῶν" ἀνάγκη γωρῆν, ἐπι τῷ 
᾽ ͵ »ῳ " 35 Ζ΄Ζ ἣ Ν Ν᾿ 

ἐπιτήδεια ἐξάγειν" ἐπενόει δὲ καὶ τοὺς νεκροὺς ϑάψαι. 
3 νΝ ΠΡ γ. 8. οὐ «“ ς ἤ 3, 

Ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὼ ἐγένετο, ἐίποντο καὶ οἱ ᾿Αρκάδες, καὶ 
Ὲ ν᾽ Ἂς νΝ 7) 5) "5 κε 

τοὺς νεζρους τοὺς μὲν πλείστους ἐνάγαπερ ἐπέσον, ἐκῶ- 
5} “΄ Ἂς “ἥ » Ν ,, “7 

στους ἔϑαψαν' (δὴ γῶρ ἥσων πεμπτωαιοι, καὶ οὐχ, οιον 
5 -“Ὕ κῃ ἊΣ 3 Ν ΄ 2 “ «ἂ» , 

τε ἀναιρεῖν ἔτ; ἡν) ἐνίους δὲ τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν συνενεγκόν-- 
3} 3 ΩΝ 8... ΔΛ ς 2 Δ ! ᾿ 

τες, ἔϑωψαν εν τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἐδύνωντο κάἀλλιστοω 
δ Ν τ “ 7 »»»ν ᾽ 7 ΄ 

οὺς δὲ μή εὑρισκον, κενοτωζιον αὐὑτοις ποιήσων μεγῶ, 
'- 7 7 Γ Ἢ Ὁ, -“ 

[καὶ πυρῶν μεγώλην,] καὶ στεῷωνους ἐπέθεσων. Ταῦ- τὸ 
Ν ΄ 3 ᾿ Ἀν.“ Ὧν Ν Ζ 3 ᾿ 

τῶ δὲ ποιήσαντες ὠνεχωρήσαν ἐπὶ τὸ στρωτόπεθον. Καὶ 
᾿ῳ ᾿ ͵ὔ » ῴῷ “" 7 

τότε μεν δειπνήσωντες ἐκοιμήϑησων' τῇ ὁ ὑστεραίο, συν-- 
Ὁ ε “ 7 "» Ν ᾽ Ἷἣ 7] 

ἥλϑον οἱ στρωτιῶτωι πάντες, (συνήγον δὲ αὐτοὺς μώλι- 
3 ͵ Ἃ Ι ε Ν ς ͵ 

στώ ᾿Αγασίας Στυμῷωλιος ὁ λοχωγὸς, καὶ “Ἱερώνυμος 
»- Ν γ7 ἊΨ “Ὕ Ζ 

Ἠλεῖος λοχαγὸς, καὶ ὦλλοι πρεσβύτατοι τῶν ᾿Αρκώ- 
Ν μ᾿ ΓΞ 3 . ΤᾺ “οΣ"ῪΣ» “ »-"" 

δωνν" καὶ δόγμα ἐποιήσαντο, εν τις τοῦ λοίπου μνησϑῆ 11 
{ Ν [ “ Ι δ, τῆς “Ὁ 

δίχω τὸ στρωτευμῶ ποίειν, )ανάτῳ φῦτον ζημιοῦσ᾽αι" 
Ν ὃς ͵ ἜΦΥ τ 7Ζ - Ν Ι 

Κῶ. Κοῶτο χώρων φπ ενῶι, ἥπερ πρόσϑεν εἰχὲ Τὸ στθω- 

Νοοοῖς ἱπίδαμεπι ΒΓ Πγπὶ εἰπηθπίες 
Οτθοοοτα πὶ οαπὶ ΧΕαπορῃοηῖε δάνεη- 
ἴὰπὶ ἀϊβαρίαπι, (εέϊ. 22. τηᾶὴς νέο 
αἰε τεγῖῖο Ατγοδάθβ ὁρραρπαῖι δηΐίεᾶ 
ΕΧ οο}1]6 αθειηῖ: αποβ σοη! αἰ ῸΓ 
Οτοοοὶ, εοάδιῃ, υὐ νιάἀδίατ, αἀἴε 1Π0]1- 
Ὡδῖο τἀπΊδη, (εξὶ. 24. Ναπι ἀϊσαη- 
ἴὰτ Δ01Πὸὸ ἃ οο]]6, ἐσεὶ ἠρίστησαν. 
Νιοέζεπι ἰρίταγ αὐὐ πᾶ ἰγβηίερεγαηῖ 
ἴῃ ᾿τπετγς, δὰϊ ἴῃ ᾿ἰτογα ργορα ρογία πα 
Οα]ρθ. [1ὑϊάεπι ετίατγη ἀΐεπι [εαᾳοη- 
ἴεπὶ νεὶ ηυδτίαπιὶ οοτηγποῦαῖὶ [Ἀηϊ. 
Ηυο επηἰπὶ ρΡογηξε ᾿π τὰ τὰ οδρ 5. 2. 
ταύτην μὲν οὖν τὸν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλί- 

ζοντο. Θιαοά ἢ Ὦδρο τεριιανθγῖβ, 4165 
σετία γᾶς ἡαδΙίι5, πὶ ααϊηῖαβ, αἵ 
αἱ Χοηοροπ, 410 οορίᾶ5 εὐυσςσεῦαῖ 
))ὰ τηοτίμοβ ἱεραὶ ἐπ ἀο5. 

ἰξόδῳ] Μαὶε Ῥατγιί. ἐξόδου, ἀοϊποερβ 
ἴάεπι οὰπὶ Εΐοῃ. ϑάσσειν Ὠδθεῖ. 

ἱερὰ] Ἐα4, νεῖτ. σε ἢ, ἱερεῖα. ΤἰθοΥ 
Βτοάϑθεὶ εἰ Ετοη. ἱερὰ καλὰ, ῬατΙΪ, ἐε- 
ρεῖα καλὰ Ὠδθεῖ. 

ἔνϑαπερ ἔπεσον] Εἀά. νεῖ. ΟἿΕ]Ε, 
Οπλο νεῖῦο ἔπεσον Ὠδθοης ἐνταῦ- 

ϑά περ. 
ἐκ τῶν ὑπαρχόντων) Ηξος Εἴοη., 11- 

ῬεΥ οπττ, εἰ ἀείπσερς σὰπὶ Ρατὶ, 
ἄἀαι μάλιστα ρτὸ κάλλισσα.- 

καὶ πυρὰν μεγώλην) Προς γνεῖθα ἀ6- 
αητ ἴπ Οοάϊος Ραγῖ. {αἱροέῖα Ζευ- 
πῖον, σαοηίαπι τόσα οὰπ σεποῖδ- 
ΡΠ 15 εχβγαξζατ δραά δἰϊατη ἰοτρίο- 
ΓΕ ΠῚ ΟῚ ἰερθγαῖ. Τρίτατγ (εο] αῇ, ρῥτο- 
Ὀαηῖα ετἰὰπὶ Πα] ὈΚατγίῖο. Ἐοτῖς ἴῃ 
Δηςοτοσὶ παγγαίίοπε ἰδοῦαπα Δ ΟΣ 
αἰϊ, ἐσ αὰὰ νετῦᾶ δχοϊάεγιηῦ, ΔὉ ποα 
Ἰοςο αἰϊεπᾶ. 

το. ἐκοιμήνλλησων) ψετθο ἢος οπῇο 
Ετοη. ταὶ ἰτὰ σοητίπαδῖ : τῇ δ᾽ ὗς. 
συνῆλθον οἱ στρατιῶται" συνῆγε δὲ μά- 
λιστα. [Ιάδτῃ καὶ Δηΐϊς δόγμα οτηϊ τ. 

11. κατὰ χώρων ἀπιέναι) Ἰεοποΐδ- 
νἱὰ5. νϑεῖῖζ : βογμιαηη ἐχογοιέμς 1π| αὐτί 
εαπάορι γε Ἱγιϑηάατη ἐ{76, φώα ῥγίμς ΚΣ 
Μιε. Ἡμυϊοδϊπίοῃ : μὲ 2: 6721 171 6171 γ- 
αἰϊγεθέ ογαϊἸριοτη, ΦΜΘΗΣ απίφα ἐδημεγαΐ 
ἐκεγοϊίμς, ΕΠΑΙ ὈΚατῖ : ζέγπον (οἰ ε ἀϊε 
ἠείπίενε Ἰἦγε ψογῖρο ἤενγαψμηρ δοζονη- 
"πθη. ΜΙ νειθατῃ ἀσιένα, (υΐρε. 

Υ 3 



426 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 
ΔΝ Ν Ψ ἤ Ὰ, τευμῶ, καὶ ὥρχειν τοὺς πρόσϑεν στρατηγούς. Καὶ Χει- 

ρίσοῷος μὲν ἠδὴ τετελευτήκει, φάρμωκον πιῶν, πυρέττων" 

τῷ δ᾽ ἐκείνου Νέων ὁ ̓ Ασιναῖος παρέλαβε. 

Ι2Ώ Μετὼ δὲ ταῦτα ἐξαναστὰς εἶπε Ξενοφῶν" Ὦ ἄνδρες 

στρατιῶται, τὴν μὲν πορείαν, ὡς ἔοικε, δηλονότι πεζῇ 

τσοιητέον᾽ οὐ γάρ ἐστι ταλοῖω" ἀνάγκη δὲ ταορεύεσιϑ᾽ σε ἤδὴ᾽ 

Ἡμεῖς μὲν οὖν, ἐῷη, 

ϑυσόμεθϑα᾽ ὑμᾶς δὲ δὲὶ παρασκευάζεσθαι ὡς μαχου- 

5 7 δ ΄ » ᾽ ͵ 

οὺυ γᾶρ εστι μένουσι τῶ ἐπιτήδειω. 

μένους, εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε" οἱ γὰρ πολέμιοι ἀνατεϑιαρ- 

᾿σήκασιν. Ἔκ τούτου εθϑύοντο οἱ στρωτηγοὶ, μάντις δὲ 

ταρὴν ᾿Αρήξιων ᾿Αρκάς" ὁ δὲ Σιλανὸς ὃ ᾿Αμβροαωκιώτης 
4 ΕῚ ,ὔ "» 7, ὼ ς ͵ 7 

δὴ ἀποδεδράώκει, αλόῖον μισθωσάμενος, εξ ᾿Ηρωκλείας. 
΄ ὙΠ) δὰ τ Ε 5“ δ μ,ν,: 7 τ 

14 Θυομένοις δὲ ἐπὶ τὴ ἀφόδω οὐκ ἐγίγνετο τὼ ἱερώ. Ταύ- 
4 ΄ ΜΝ 

τῆν μὲν οὖν τὴν ἡμεραν ἐπαύσαντο. Καί τινες ἐτόλμων 

λέγειν, ὡς ὁ Ξενοζῶν, βουλόμενος τὸ χωρίον οἰκίσωι, πέ- 

πεικε τὸν μάντιν λέγειν, ὡς τὼ ἱερῶ οὐ γίγνετωι ἐπὶ ἀφό- 

15 δῶ. 
ἮΝ ωΖ Ν 7 Ν; 7 Ε ᾿» 

τὴν Θυσίαν τὸν βουλόμενον, καὶ, μῶντις εἰ τις εἰῆ, πῶ- 

“ “ »“" ᾽ ο“ο » 

Ἔντεῦθεν κηρύξας Ξενοῷων, τὴ αὔριον ταρέϊνωι ἐπὶ 

ψ -“ « ἶ 7 ὟΝ ἐσ, 3) 

ρωγγείλας τῦάρειναι, ὡς συνϑεασόμενον τῶ ἰερω, ἔϑυε" 

16 καὶ ἐντταῦϑω τσωρήσων σολλοῖ. 

ἔϊυτα εἴ ; ᾳυοά ἢ δά ἀθειητζεβ ε σοη- 
οἴοηε. τα} τε γείογαβ, [τῇ κατὰ χώ- 
ρῶν τηϊηϊπια σοηνεηϊί. 

φετελευτήκε!) αά, νεῖ. (Ἔχοορία 
(αία].) εἰ συε],. σετελευσήκοι Πᾶ- 
θεῖ; ἀείῃοερβ τὰ δὲ τούτου Ὠδθεῖ 
Ἑτοη. 

τοαρελάμβονε) Μαυϊραῖαπὶ πος εχ 
Γαλτρῖηε. δῖερῇ. Ραγΐ, Εἰοη. οοιτγεχὶ 

. Οὐτῃ Ὑν εἰκιο. 
12. ἐξαναστὰς) ϑιτηρ]ὸχ ἀναστὰς 

Παῦες Εἴοη. ἀεησορϑ ἀναγκαίην. 
οὖν, ἔφη] ψειθατη ἔφη ἐχ ἸἰΌτο Βτο- 

ἀδὶ εἰ Ετοῃ. δάάιάϊε Ζεαηθ. θειϊῃ- 
σερβ μαχομένους εἰ ἰῃὼ απιϊηᾶὰ εἰ 
Ουε!, Ροῆεα ὠνατεϑαῤῥήτασιν ῬΑΙ͂, 

13. ᾿Αρηξίων!] [τὰ πίη Οὐ ΠῚ 
Ουε ἢ. υϊρο εἰ ᾿Αρεξίων. 1ῃ ΠΊΔΓΡῚ- 
πὲ ΨΠΠοΙ . εα Μεξίων, 8εὰ [ηΐτα {Π. 
3. ἙΒαά. νεῖῖ. οὔγπες οὰπὶ (συ  , οἱ 

΄ ἣ Ζ 5 

Θυομένων δὲ πάλιν εἰς 

Ἑαϊτίοπς Θιερηδηϊ ἀὰπε νϑγατη ᾽Αρφη- 
ξίων, τηᾶϊα σοηῖγα ἰδάθπ) πηᾶτρὸ 
δῖερῃ. οσυὐπὶ Ρατγι, ἤαῦθε Παρνώσιος 
ΡΓῸ Πωῤῥάσιος. 

ἀσποϑεορώκει) ἔτοη. ἀποδιδράσπει Πᾶ- 
ες. Ροῆ ἱερὰ να]ρο δάάϊτατη καλὰ 
ἀε Τεπιεητία Βίερ Δ ηϊ ργοθεηΐς ᾿ἰῦτο 
Ῥατη, εἰ ἔτοπ. ογηῖῆς ΗΠ υτοἸ πο. 

14. οἰκίσαι] 1τὰ Βῖορῇ. συτα Οοά. 

Ῥατης εἰ Ετοη. οἰκῆσαι Ἐαά, νεῖτ. στα 
Ουε]}. 

πέπεικε] ΨδΙΟΚεπαεγ Απποῖ. δά 
Νον. Τεῖ. ρΡ. 4οο. οοττίρεδαι τεσ εί- 
κει, αὖ ρτὰ {ξέϊ. 11. σετελευσήκει, εἴ 
ἢπς δα ριη ΏςΟ, 

17. Ἐξενοφῶν)] Νογηξη οὔτ Ετοη. 
εἰ ἀεϊησερβ μάντις ἰῃ μάνσιν τηθϊαῖ. 
ΡῬοΐεα συνϑεωσάμενον Βαάή. νεῖτ. οὐπιὶ 
Οὐ ο]ξ, 

16. Θυομένων)] Ἐίοπ. ϑυομένῳ, [εἀ 
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Ἀ ῬΨΑ ας δ ὦ. “ὃ ᾽ δι ὁ 2 ν ἈΝ ἢ Ν᾿ ἐπ ἅ 

τρις ἐπὶ τὴ οἰζόθζυ, οὐκ εὙΎνετο τῶ ιερῶ. Ὁ τούτου 
"Ὁ " ε [ω Ν γ᾿΄ς » 7 

χωλεπῶς εἶχον οἱ στρατιώτωι" καὶ γὰρ τὼ ἐπιτήδεια 
τ δ τὰς οὖ ναὶ " ΗΝ ΕῚ ᾿, “ὉὟ΄᾽ 

-"επέλιπεν, ἃ ἔχοντες ἤλθον, καὶ γορῶ οὐδεμία τῦαρήν. 
3 ͵ 7 εΥ 7 Ὁ Ύ Μ 

Εκ τούτου συνελθόντων, εἰπε τῶλιν Ξιενοζων" Ὧ ὧν- 17 
ΕΙ ἢ -»“ 7 « εἰ ὧν νὰ ᾿ς ᾿ς ᾿, 7 

δρες, ἐπὶ μὲν τῇ πορείο;, ὡς ὁρῶτε, τῶ ἱερὼ οὕπω γίγνε- 
. » ν» Ὁ χ ἐς ἀκ Οὐ οὐ δ ΣΟ ἐς Ὁ 

τῶι" τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων ὁρω υὑμῶς δεομένους" ὠνωγκή οὐν 
»ϑο ΤΩΡ 7 Ε “Ἢ ᾿ ΕῚ ὟΝ 

μοι: δοκεῖ εἰνον!, Θύεσθα:ι τϑερὶ ὠὑτου τούτου. . Ανωστῶς 18 
, " ΓΙ Ρ; », «ὦν ᾽ )ὕ δας τ ᾿ 

δέ τις εἶπε Καὶ εἰκότως ὥρῳ ἡμίν οὐ γιγνετῶι τῶ τερῶ" 
ς Ἄ, δ Χ Ε] Ν “Ἢ ΕῚ ͵7] Χ κΨ ͵ 

ως [γὰρ] ἐγώ, ὥπὸ τοῦ αὐτομώτου χϑὲς ἡκοντὸς πλοίου, 
᾿, ᾿ .« ν᾽ ἃ » Ἂν ε Ἂν " 

ἠκουσώῶ τινος, οὁτί Κλεωνόρος ες Βυζαντίου ὠρμοστής μελ- 
Ο »- "] ν᾽ Ε 7 “, ἡ 

λει ἥξειν, ταλοίω ἔχων καὶ τριήρεις. Εκ τούτου δὲ ἀνω- 19 
΄ ον "»“, Ε » 3 Ν Ἕ 3 ν᾿Ά ΕἸ »"»" 

μένειν μὲν πῶώσιν ἐδόκει" ἐπὶ δὲ τὰ ἐπιτήδειοι ὠνονγλκαίον 
Ὅν» χα ι - ιν 7 7 3 2, 3 Ν ᾿ 3 
ἥν εζιένα! κῶὶϊ ἐπὶ τούτω τσώλιν ἐθύετο εἰς τρις, κωὶ οὐκ 
2 ψ᾿ ς ο. ἤ ΝΥ Ν ΟΣ Ὁ} Ὗ Σ᾿ δ μ» 

ἐγίγνετο τῶ ἱερώ καὶ ἠθη κ͵ὶ ἐπὶ σκῆνην ἰόντες τὴν Ξενο-- 
᾿κν 5) « 3 5 ΝΟ 9 7 Γ ΟῚ ᾽ 

ᾧωντος, ἐλέγον, ὁτί οὐκ ἔχοιεν τῶ ἐπιτήδειῳ. ὋὉ δ᾽ οὐκ 
δ ᾽ » -“ Ν 7 Ὁ ΤΣ -“ 

ὧν εῷη ἐξαγαγεῖν, μῆ γιγνομένων τῶν ιερων. 
7 δ, Ὁ ᾽ Ψ Ἂς, Ψ “" « 

Καὶ πώλιν τῇ ὑστεραίᾳ ἐθύετο, καὶ σχεδόν τι πῶσω ἡ 20 
ἊἜ ᾿ ἦν: Ὦ Ὁ ἴω ΕῚ »““, Ν τ' ς 7 

στρωτιοῶν, Θί τὸ μέλειν πῶσίν, εκυκλουτο σέρι τῶ τερο" 
Ἂς Χ 7 ᾽ 7 ς ᾿ »-ο 

τὰ δὲ ϑύματα εἐπελελοίπει. Οἱ δὲ στρατηγοὶ ἐξῆγον 
᾿, ΩΝ 7 ΄ ζῳ ᾿ ς » 7 ξ 

μὲν οὐ, συνεκώλεσων δέ. Ἐἶπεν οὖν αὶ ΞΞιενοῷων" Ἰσῶως οἱ 21 
» »" 5 ΡΒ Τα 7] » 

πολέμιοι συνειλεγμένοι εἰσὶ, καὶ ἀνάγκη μώχεσξ αι" εἰ 
ἌΣ 7 '᾿ 7 ᾽ Ὥς ΡΣ. “ 7 « ᾽ 

ουν, κωτωλιποόντες τῷ σἈευῆ ἐν τῷ πλ  πεγῃ χώριῳ, ως εἰς 

ΙῚ 

οἱ στρατηγοὶ ϑύονται (εξὶ, 132. ἀεϊηά8 
εἰς πρεῖς ἙΔά,. νεῖτ, Πὶσ εἰ Ἰηΐγα (εξϊ, 
19. ἀξεηϊαᾳας εθάδῃ Βαά, νεῖζ. σὰ πη 
Ουε!ῇ. ἔχοντες ὥ ἔλιπον ὨΔΌΕΩϊ. 

17. τσορείᾳ ] Ῥατ!, ἀπορίᾳ. Ῥοίξ δο- 
κεῖ Ἑτοη. εἶνα, αὐάϊξ, αυοὰ τεςςρὶ. 

18. χϑὲς] Εάά, νεῖ. ἐχϑὲς ὨαὈεπῖ: 
Ῥτεθοεάθπβ γὰρ οὐπὶ Ζααηΐϊο, [{ἃ- 
ἄδητϊε ετἴᾶτα Βαϊςπιᾶηπο τηθὺ, (δοϊα- 
ἢ. ϑιερῃμᾶπαβ ὅσ ἀδ]οῦῖ δὰϊ ἴῃ ὁ τηὰ- 
ΤᾺ] τ] τ. 

. μέλλει ἥξειν] Ταπτῖηα οαπὶ Οε]ῇ. 
μᾶλλον ἧξε. 

19. ἀναγκαῖον] Εῖοη. ἀνάγκη ἀαΐ, 
Ὀείποερβ Εαά, νειτὶ. (σὰς. ἐπὶ τοῦτο. 

καὶ ἤδη καὶ] Ἐχ Ετοπεπῇ ἰἰΌτο αἱ- 
ἴεγατὰ καὶ Δἀ]αηκὶ. 

20. ἐκυκλοῦτο) Εἴοῃ. ἐκύκλου. ΗἨεὶ- 
Ἰεηῖς, νἱϊ. 2, 8. οἱ μὲν ᾿Αρκάδες τσερὶ 
σὴν τυόλιν ἐκυκλοῦντο, ΟΕτογύτη ΡτῸ 
μέλειν Μ ΕΙΚα πλα]εθαῖ μέλλεν, α0- 
Πἰάτη ΠῚ μέλειν ἔτριἀϊὰ5. ν᾽ ἀφ Ὀατοτ, 
ϑεᾷ μέλλει μεοι, τὶ ἰορησίμ ο, ηαοά 
νὶν ἀοέϊυς δα Ογτορ. ν. 5: 37. δάξτι- 
ετα σοῃδῖαβ εἰ, ΕΧΕΠΊΡ]}5 σευ ἀεῆὶ- 
ταϊτατ, εἴ μέλειν Ὠϊο εἴ ἴῃ Ογτορερέϊϑ 
Ἰοοο {επία τα ἀρίαπι Ὦδθεῖ. 

μὲν οὔ] Ἑάά, νεῖῖ. πιαὶε ἀϊβίηρυθπης 
μὲν, οὐ συνεκάλεσαν δέ, 

21. τὰ σκεύη] ξο νυἶξο οὐ αν, 

Υ 4 
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, : ΄ " ᾿ ἊΝ Ἂς ἐς. νᾶς ως 
μῶώχην τωρεσκευάσμενοι ἰοεμεν, ἰσὼς ὧν τῶ ἱερῶ μῶώλλον 

ξν" ἐὦ ς ε ἷ »“ ψμ. ἢ 

22 ωροχωροίη ἡμῖν. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ στρατιώτωι ἀνέκρα-- 
« 5 ἢλ ΄ 5 Ἄ αν 27 ᾽ δ ᾿ Ζ ς 

γον, ὡς οὐδὲν δέον εἰς τὸ χωρίον ἄγειν, ὠλλῶ Θύειν ὡς 
» ΄ 3 "“ Χ Ὁ 

τώχιστω. Καὶ τρόβατω μὲν οὐκέτι ν, βῶν δὲ ὑῷ 
« ὥ μα »ὉὋὉὋ Γι ,᾽ 

ἁμάξης πριάμενοι ἐθύοντο᾽ καὶ Ξενοζζων Κλεάνορος εδεή-- 
“ » Ε τό 2 9 τοῦ ᾿Αρκάδος τπροϑυμέϊσιϑ αἱ, εἴ τι ἐν τούτῳ εἴη. ᾿Αλλ᾽ 

5 » κε 2 δ ηςς ἧς 

οὐδ᾽ ὡς ἐγένετο τῶ ἱερά. 
Ἄ Ό» 

23 Νέων δὲ ἦν μὲν στρατηγὸς κατὼ τὸ Χειρισόφου μέρος" 
3 Ν δὲ .-7“ Ἧ[ΪΛἈΊ ᾽ 9 ΄ « “5. δι ἐδ ἘΦ, ΟΝ δ 7 

ἐπεὶ θεὲ ἐώρω τοὺς ὠνρωπους, ὡς εἰχον θεινως τὴ ἐνδείω, 
Ι ,»-“ ε "7, 

βουλόμενος αὐτοῖς χαρίσασϑωι, εὑρών τινα ἄνϑρωπον 
ὲ 3 3 Ἂς 5 ς ᾽ 

ἩἩρωκλεώτην, ὃς ἔφη κώμας ἐγγὺς εἰδέναι, ὅ3:εν εἴη λώ- 
-“ ἊΣ ΚΞ ͵ 2. ὃν ἷ 7, ἣν Ἔν τας - 

βᾶν τὼ ἐπιτήδειω, ἐκήρυξε, τὸν βουλόμενον ἰένωι ἐπὶ τὼ 
Ξ ΄ ς « ᾿, Γ᾿ ὧλ 3 ΄ Ν ΠΝ 

ἐπιτήδειω, ὡς ἡγεμόνος ἐσομένου. Εξέρχονται δὴ σὺν 

εχ Ἑαά, Οαῆδὶ. εἰ Βεγ]ηρ. οἱ νετῖ- 
ἤοπε Απηδίροι γεσεριὶτ σατπὰ [εοηοὶᾶ- 
νῖο Ηυτοπιπίοη. 
ἀεεῖ τῇ ἸΌτο Ετοη, 

τσροχιωροίη) Μα]ε Εἴοη. προσχιωροίΐῃ. 
ΤΠπογἀἸἀ15 Ἰοουτη ν. 54. ὡς δ᾽ αὐτοῖς 

“ σὰ διαβατήρια ϑυομένοις οὐ σπροὔχωρει, 
οοτηράτανῖτ ἩατοὨϊηίοη. 

οὐδὲν δέον] ΜΙΏΪ οὐδὲν δέοι [τὶ 6 π- 
ἄτα νἱἀδῖατγ, Μ|ΠΠ|τ85 ροτγίατη, χω- 
θίον, ἴοττη! ἀΔΌδη Ρτορῖογ σὰυ!αβ. ἀϊ- 
δὶδς δὰ {εξϊ. 7. 

ϑύειν] Ετοη, ϑύεσδδαι Ὠαδεῖ, ἀθ ᾳυο 
ἀυθ 5 Πϑογεο. 

εἴ τι ἐν τούτῳ εἴη] Οὐτὰ Ἡαοιοἢ!η- 
οπο Ζειης ἱπιεγργοίδτασ καλόν: 4 
ἐχία πη ὅοηὶ αἰιφμί ῥογίεπάεγεπί, 
Ἄνεικε: κ'ή βιμαάϊοίε γε πγρογεῖ, 
φηῖά ογμῖσιῖς ἐπ τοῖν αν ς βαγίεμι 14 ἦσο 
Μαονιβοῖο οβεπάετείεσ, (επίςε πειηρεα, 
ΣΧεπορμοηίετχη δι {ε ἃ [!Δοτὶ ἢ ο15 τε- 
τον! δ, πε τη! ἶτ65 οτγεάεγεηϊ, ΘΠ 
ςοπάεηάθο υτοϊ5 σα [α}Π1 δἰϊχαϊα 
ἄἀε ογαΐϊηϊθαβ εχϊοταπη ριοπα ΠΕΙΆΓΕ, 
δεά ἐν τούτῳ Πταρ]ϊοίτεγ ἀἰοὶ ΡτῸ ἄος 
ἀπ {πογΊοιο πετηϊηὶ ρᾶιϊο ρετιτιοτὶ 
Ρειαδάεθαπε σνιγὶ ἀυέϊ, Λάαι (οἰεὶ 
ἑερείῳ ἴῃ Ἰοοὶβ {τ} 05. ναὶ ἐπὶ σοῦ 
ἱερείου. ϑεὰά νἱάξεο [πιεγρτείθβ πθρὶο- 
χις Ιοσατι Αττίδηὶ ἴῃ Ρεγίρίο Ροῃτὶ, 
υἹ᾽ οἢ ρ. 3. εἀ. Ημπαίοηὶϊ : ὡς ἐγὼ 
καὶ ἰβουϑύτησα ἐνταῦϑα, οὖχ, ὥσπερ ὃ 

ϑεαυξηβ μώλλον 

Ἐξενοῷῶν ἐν Κάλσης λιμένι, ὑφ᾽ ὡμάξης 
βοῦν λαβὼν δὶ ἀπορίαν ἱερείων, ἀλλὰ 
σῶν Τραπεζουντίων αὐτῶν τυαρασκευά- 
σάνπων ἱερεῖον οὐκ ἀγεννές, Ιρίτυτ αποά 
Ατγαηα ΟἰἸτ ἰῃ ἢος ἰοσο {οτὶρὶα ΠΊ 
Ἰερὶτ, εἰ ἰδητθητία ἢασίται, βοῦν [οὐρῇ 
Ρίο βοῦς. Αἀ ταυτὰπι ἱκίταγ ἤσπο 
τεάϊς ογαῖϊο ἰῃ νεγῸ 15 ἐν σούτῳ. Ψιάεο 
εαυϊάδπ), ροῖῆδ τηϊῃὶ τεβέγεγε δἱ]- 
ηαδπὶ ἰοοαπΊ ἰεέϊ. 25. υΌἱ εἢ λαβὼν 
βοῦν ὑπὸ ἁμάξης, δὰ εατληὰπε τείρε- 
χιῆς Αἰτίαι πῇ. Αἴ ποῦ ἑηϊηυβ ᾿ἰπ46 
ἀρρᾶτδι, ἰδουιῆοῖο ἀπὰπὶ απίατηῃ Ὁο- 
νεπὶ Δάπιθίταπι {πὸ  ἴτδαὰε νεὶ ἧς 
εἢ τηλη εζπ, ἐν σούτῳ ρετίηοτε δά 
1} πὶ Ὀονετη. 

τὰ ἱερὰ) Εάά, νεῖτ. (σμεὶ , καλὰ σὰ 
ἱερὰ δηλονότι, τηδηπίΐεῖῖο [ΟΠ οἱ ἱπάι- 
οΟ. ϑιῖερῇ. εἴ Ιβοπο]. καλὰ σὰ ἑρὼ 
εὐϊάεγαπι. 

23. δεινῶς} ῬατΙ, δεδιώς. ἀεϊπσερδ 
ΑἸάϊπα σαυτῇ Οπεϊῇ, κώμης Ὠαῦεῖ. 

ἡγεμόνος ἐσομένου) [τε] ] ρα αὐτοῦ, 
Μὲ ἀμοερηι γείνῃ ἐ{72. 

᾿ ᾿Ἐξέρχονται δὴ] ΨΝυϊραίαγη ἐσεξέρ- 
χόνται, αυοὰ εχ Ετοη. οοττεχὶ, ἴτὰ 
ἀείδηάεθαι Ζειιης, υἱὐ αἰςσεγεῖ ἤρηῆ- 
Οἀτὶ ἴἴὰ, ργϑοῖασ ἀτημᾶ θοαπι τα  ῆξ 
εἰίατι δοράτια, ἀσκοὺς, ϑυλάκους, ἀγ- 
γεῖα, ἘΒἸάϊου]ς ὃ ννεκα ργβροπιίοης 
αἰ Πρηϊβοδτὶ σοριέγα ἀομὲές. (πὶ ρέΓ- 
κἰοὶς (οἸ]ΠἸο οι ναὶ οοητὶς αὶ 
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δορατίοις, καὶ ἀσκοὸῖς, καὶ ϑυλάκοις, καὶ ἄλλοις ἀγ- 
ὰ 3 5 3 ΔΌΎ 3 “ 

γείοις, εἰς δισχιλίους ἀνϑρώπους. Ἐπεὶ δὲ ἡσῶν ἐν ταῖς 24 
͵΄ « » Ν Ψ ᾽ 

κώμοις, καὶ διεσπείροντο ὡς ἐπὶ τὸ λωμβάνειν, επιπίπ- 
3 “" ε 7 «ε “ γν 

τουσιν αὐτοῖς οἱ Φαρναβάζου ἱππέις τρῶώτοι, (βεβοηϑη- 
᾽ ΄ς .} “Ὁ -“ ͵͵ . »"ν 

κότες γῶρ σαν τοις Βιϑυνοῖς) βουλόμενοι σὺν τόις Βιϑυ- 
»“" Ε 7 3 “» ]Ἶς « ν᾿ .2 -» 

νοις, εἰ δύναιντο, ὠποκωλυσᾶι τοὺς Ἐλληνως, μή ἐλϑ εἰν 
᾿ Ν 3 ἕ ν΄. ἴω 5 7 Φ- τ 

εἰς τήν Φρυγίων. Οὑτοι οἱ ἐππεις ὡποκχτείνουσι τῶν Ἐλ- 
΄ » -“- Ἂ ͵7 ς ἈΝ ἧς δ Ν . ὍΣ ἃ 

λήνων οὐ μειον ἡ πεντωκοσίους᾽ οἱ δὲ λοιποὶ ἐπὶ τὸ ὁρος 
3 μ 

ἀνεῷυγον. 
3 ψ, 5 ΄ “ "“ ᾽ ον 

Ἐκ τούτου ἀπαγγέλλει {ις ταυτῷ τῶν ἁποπεῷευγό- 2 
3 Ν ͵, »“" 2 Ὡς ᾿ ᾽ 

Τῶν εἰς τὸ στρατόπεδον. Καὶ Ξενοῷων, ἐπειδὴ οὐκ εγε- 
΄ ιῦςν ὃς » “» ε ΄ Ἀ “ εὐ ν ε 7 

γένητο τὼ ἱερὰ ταύτη τῇ ἡμέρω, λαβων βοῶν ὑπὸ ἀμά- 
» Ν φ 7 ς -“ 7 Ε ΄ 

ζης, (οὐ γῶρ ἣν ὥὡλλῶ ἱερέϊω) σφαγιωσαάμνενος ἐβοήθει, 
Ἂς. ς 4 ς ΖΞ »: » κ᾿ ἤ 

καὶ οἱ ὥλλοι οἱ μέχρι τοσεντήκοντῶ ἐτῶν πῶντες. Καὶ 26 
3 ν. ἫΝ δι 57) 2 ᾿Ν 
ἀναλωβόντες τοὺς λοιποὺς ἄνδρας, ἔξ Τὸ στρατόπεδον 
3 “" ᾿, Ν 5 « Ων (8: 

ἀφικνουντῶι. Καὶ ἤδη μὲν ἀμφὶ ἡλίου δυσμὰς ἥν, καὶ 
ε “ , 3 7 ΓΗ 3 τῆρῃ 

ο, Ελληνες μώλῶ ἀθύμως ἔχοντες εὐσεισγνοπτοίουντο. 
Ε 7 ΄ς »"» 7 "»" .. 3 ᾽ὔ 

Καὶ ἐξαπίνης διὰ τῶν λασίων τῶν Βιϑυνῶν τίνες ἐπιγενό- 
"»“΄ Ψ ],ἸἼς Ἁ ΄ ΄ς δ΄ ἊΝ 7 

μένοι τοῖς προφύλαξι τους μὲν κατεκῶνον, τοὺς δὲ ἐδίω- 
΄ ΕῚ Ἄ. 7 ΄ ἊΝ »Ἥ 

ξαν μέχρις εἰς τὸ στρωτόπεδεν. Καὶ κρωυγης γένομε- 27 
3 δ τον ἕ Ψ΄Ν πα “ Ν 

γῆς, εἰς τῶ ὁπλῶὼ πῶντες συνεόραμον οἱ Ἑλλήνες" κωὶ 
΄ ᾿ »-»"» οΥ Γι. Ν 3 ᾽ 

διώκειν με» καὶ Εν τὸ στρωτόπεδον γυκτος οὐκ ὠσῷωα- 

ἊἋ 

δορατίοις] Βτοάξθιι5 δερμιατίοις [οτἱ δὶ 
γοϊεῦαῖ : Ζευπε δοράτια ᾿πτεγρτγαϊατασ 
φογο5. ῥεγίϊσας, Θυδῇ τη] 1165 δά ρΙς- 
ἄαπὶ ρᾶγαΐατῃ ἢ π6 ΔΙΓΓῚΪθ εχ ἔξητς ! 
Ζεαπίτπλ τἀτηθῃ ἵεασϊταγ Δ εῖκε. 
Μι1πὲ8 τεάθα ϊεβ. οἂρ. εᾷ. ἀϊσυπῖαγ 
ἀναλαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη.-τε 

Ἐ)εῖίποερς ὡς δισχιλίους Εἴοη. 
24. Ἔπε!} Ουεϊῇ, ἐπειδὴ Παῦει. 
Ἑλλήνων οὐ μεῖον ἢ] Μᾶτῖρο ϑίερῇ. 

Ρατὶί, Ετοη, σῶν ἀνδρῶν, ϑεαιβηβ ἢ 
οταῖτεῖς Ετοη. 

25. ἀποπεφευγότων) Ουεϊῖ, Εἴοη. 
ἀσποφιευγόντων. 

φεντήκοντα] [τᾷ Τα πιϊπα, (πε, Ε- 
ἴοη, τριάκοντα ΑἸάϊπα, 5ῖέρῃ. Ρασγὶ{, 
τηάτρο ΨΊΠ]ΠοΙ, 

)ό. λοιποὺς ἄνδρας) Θυἱ Ὀάτγθατγος 
εβυρεγαπῖ. Ετοη. ᾿ἰδεγ ἅσανσας ἀαϊ 
Ρτὸ ἄνδρας : [πὰ ρᾳῖο νου ε ̓ἰΌταᾶ- 
ται ἅπαντες; ἀᾶτα. 

κατέκανον) Ναυϊξαίατη κασέκτανον ΕΧ 

(οά. ΟυεἸ]ῇ. οοττγεχὶ. Ῥατγ, Ετοη. εἴ 
ΤΔΥΡΟ ϑίθρῃ, παθεηΐ χατέχαινον. 

27- συνέδρωμον) (οτηροῆτυτα [π|- 
ΡΙΠΙοΙ ἔδρωμεον εχ ϊοη. (υὐδίταϊς 
Ζευπε. 
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λὲς ἐδόκει εἶναι" δασέω γὰρ ἦν τὰ χωρία ἐν δὲ τοῖς 
ὅπλοις ἐνυκτέρευον, φυλαττόμενοι ἱκανῶς φύλαξι. 

ΟΑΡ. ΠΙ. (ὕΠ60 γ.0 

ΤΗΝ μεὲν νύκτω οὕτω διήγωγον" ἅμω δὲ τῇ ἡμέρω οἱ 
στρατηγοὶ εἰς τὸ ἐρυμνὸν χωρίον ἡγοῦντο οἱ δὲ εἵποντο, 

ἀνωλωβόντες τὰ ὅπλα καὶ σκεύη. Πρὶν δὲ ἀρίστου 

ὥρων εἶνουι, ἀπετάφρευσαν, ἡ ἡ εἰσοδὸς ἦν εἰς τὸ χωρίον, 

καὶ ἀπεσταύρωσαν ἅπαντω, κατωλιπόντες τρέϊς πύλας. 

Καὶ πλόϊον εξ Ἡρωκλείας ἥκεν, ἄλφιτω ἄγον καὶ ἱερεῖω 

2 καὶ οἶνον. Πρωὶ δὲ ἀνωστὼς Ξενοφῶν ἐθύετο ἐπ᾽ ἐξόϑω, 

Καὶ ηδὴ 

τέλος ἐχόντων τῶν ἱερῶν, ὁρῶ αἰετὸν αἰσιον ὁ μάντις ᾿Αρη- 

ζίων Παῤῥάσιος, καὶ ἡγέσθωι κελεύει τὸν ᾿Ξενοφῶντω. 

3 Καὶ διαβάντες τὴν τάφρον, τὼ ὅπλα τίϑεντωι, καὶ ἐκή- 

ουζαν, ἀριστήσαντως ἐξιένωι τοὺς στρωτιώτως σὺν τοῖς 

ὅπλοις, τὸν δὲ ὄχλον καὶ τὼ ὠνδοώποδα αὐτοῦ κατωλι- 

4 πεν. Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι πάντες ἐζηεσαν, Νέων δὲ οὔ" 

ἐδόκει γὙῶρ κώλλιστον εἶναι, τοῦτον φύλωκω καταλιπεῖν 

Ἂ Δ ΞΕ ς ἊΝ 2 “» ᾿ ς 7 

καὶ γίγνετωι τὼ ἱερῶ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἱερείου. 

΄- ΕΣ ᾿ »" Ψ»" 

Τῶν ἐτῖι τῷ στρατοπέδῳ. 

λάσιω]} Τλ0εγ Βτοάθῖ, τηᾶτρο διδρῇ. 
Ῥατγ. Ετοη. δασέα ἀδάετυπι, αυοὰ νὰ- 
τα ἄθ οτγαι! 5 οαυίᾳ δάἀῃίθαϊς Χο- 
ΠΟΡΠΟη. 

φύλαξι] Ναΐσο δάἀάίτα τι μάχεσθαι, 
οὐ) ἴῃ ἰοσο Μαγθῖα5. καὶ τεροπιατη 
νο αἷζ, οὐ σαπ Ρατῖΐ. Ετοη. ερῚ]}5 
Β. Ο. πᾶπὶ ἴῃ Ἐερὶο Α. Ἰασαηδη) τὸ- 
Ῥεῖ Γἀγοῇεγ. 

1. ἀπεσταύρωσαν) ]αηἰ. τοη. ἀσε- 
σπρώννυσων. Ουε][. ἀπέσσρωσαν, [εὰ ἴῃ 
τηᾶτρῖηε εἢ ἀπεσσράβωσαν. νετατη ἀε- 

αϊς ΑἸά, ίθρῆῇ. ᾿ἰθὲγ Βτοάθι, Ῥατ. 
ἅπαντα) Ματρο ϑῖερῃ. συστὰ ῬατΓ, 

ὥσαν Ὠαδεῖ ; ἀοίποορβ Τα πείηδ ἱερεῖα 
ταὰτςαν! 1 ἱερά, 

2. ἐπ᾿ ἐξόδῳ) Νυ]ραζατῃ ἐπσεξόδιω οοτ- 

3 Ν. Χ ε « 

Ἐπειδὴ δὲ οἱ λοχωγοὶ καὶ οἱ 

τεχὶ δυάδοίετ, σὰ πὶ τοίΐες ἐπ᾿ ἐξόδῳ 
εἰ ἐπ’ ἀφόδῳ Ὠυσαίαας (οτὶρίαπ Ἰερα- 
ΤΙ Πλ 5. 

γίγνεται] Νυϊρο βἀάϊίατη καλὰ 
οαπ ΡαπΠ, Ετοη, οαλῆς Ζεμηα. 

᾿Αρηξίων] Νιάς ἀϊξλα δά 1ϊ. 13. Ψ}- 
Ρο Πἴΐς ει ἴδξε, ὃ. εἢ ᾿Αρεξίων. 

3, κωταλισεῖν)  αητηᾶ οπϊῆϊς, Πἰησ 
μένειν Τὰ ρρίενις Οαῆαϊῖο. ἴῃ Οαεϊξ, 
ἴῃ τηᾶγρῖηα δἀάϊταπι ᾿ορίτατ. 

4. ἐπὶ τῷ στραποπέδῳ) ΑΥὙΤΙΟΟΪΌ ΤΩ 
σῷ ἐχ Ουεῖῇ. δαάϊάϊε Ζεαπα. Ῥατγί, 
σαπραποπέδον Ὠαθοῖ, ὑπάξ κασωλιπτεῖν 
ἐσὶ σοῦ σαρωτοπέδου τ} 1 Γοτὶρία τ» 

ὙγεῆκΚε σῶν ἐν σῷ σα. 
᾿Ἐσειδὴ δὲ] Ετοη. ἐσεὶ δ᾽ οἷ, ἀδίῃ- 

Οὐρβ αὐτοὺς ρίο αὐτὸν ΟΧ τηδΙρὶ πᾶ 

ε-“ 
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“" "» ΄ ΓΝ ἢ ᾽ 7 Ἂν ὦ 

στρατίωτῶι ὠπέλιπον ὠὐὑτὸν, ὠισχυνόμενοι μή ἔπεσϑαι, 
" 7 Ε ἡ 3 “" ᾶς ς Ὰ ΄ 

τῶν ὥλλων ἐξιόντων, κατέλιπον αὐτοῦ τοὺς ὑπερ πέντε 
ἣν 7 5 Ν ἢ Ν ν᾽} 3 ε ς ΜΡ Α 

κωὶ τεττωρώκοντω ἐτή. ΚΚωὶ οὗτοι μὲν ἐμνένον" οἱ δὲ ὡλ-- 
᾽ 7 Ὰ τ᾿ ὧν τ; 

λοι ἐπορεύοντο. Πρὶν δὲ πέντε καὶ δέκω στάδιω διελη- 5 
μὰ π. κ 4 Αι νι Ν Ν “ΜΠ, -»" " 

λυϑέναι, εἐγετυχίον ἤδη γεκροις᾽ Κωώϊ τὴν ουρῶν τοῦ κερῶτος 
͵7ὔ ᾿; Ἂ, ΄ "ἡ νὰ " 

«ποιησώμενοι κωτῶ τοὺς τῦρωτὴυς Φανεντὰς νεκροὺς, ἐθασπ-- 
Ἢ Ν Χ 

Ἐπειδὴ δὲ 6 
ΠΝ ΄ 5) γ᾿ Ν Ν, ἄν ἷὋἋἋ “ 

τους τρωτοὺυς ἔϑωψιαν, τροαγώγοντες, ὧι τῆν ουβῶν αὺυ- 

7 ς 7 3 7 Ν ΄ 

τον τῶντας, ὁπόσους ἐπελώμβανε τὸ κερᾶς. 

ἄ ᾿ς ἊΝ ΄ “ 5 ,ὔ 3} 

9ες ποιησάμενοι κωτῶ τοὺς τῦρωτους τῶν ὠτωφων, ἔθαπ- 
Ν Α, (Ὰ. “ ΘΟ Ν 7 « , 

τὸν τὸν αὑτὸν τρόπον, ὁπόσους ἐπελάμβανεν ἡ στρατιώ. 
3 Ν δὰ Ὗ ελὰ ΠΝ Ἂν ψω 3} " 
Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὁδὲν ἧκον τὴν ἐκ τῶν κωμῶν, ἐγίδω ἔκειντο 
Α ͵΄7 7 δ ὡς 3, 

ἀθρόοι, συνενεγκοντες ὠὐτοὺυς ἔϑαψαν. 
Ὁ 8) δὲ ΄ ͵ .»“" φ ΄ 2 Ν 

ἡ δὲ πέρω μεσούσης τῆς ἡμέρας τροωγογόοντες τὸ 7 
3 5} »". »"ν 3 7 Ὗ᾿Ν 3 ᾿ « 

στρῶτευμῶ ἔζω τῶν κωμῶν, ἐλώμίβωανον τὰ ἐπιτήδεια, ὃ 
ἂν 7 ΕΣ ἮΝ Ρ- 7 , ΄ ὩνὉ 

τι τὶς ὁρῴη ἐντὸς τῆς φάλαγγος. Καὶ ἐξαίφνης ὁρῶσι 
» « γ ἿΝ ͵ ᾿ς » 

τοὺς τπολεμίους ὑπερβάλλοντως κατῶ λοζοους τινὰς εκ 
"“ 3 ΄ δ... μοῦ Ἁ ς Αδ' 

τοῦ ενωντίου, τετωγμένους ἐπὶ ᾧΦώλαγγος, ἱππέως τε 

ΒίδΘρῃ. Ῥατ, Ετοη. τεοερὶς Η ατομίπ- ργηωῆη ἀρηπεῦ, ΝὰΠι Ῥτορίου δι ιραϊ- 
ἴοη. 

ἀπέλιπον) (ὐπεγπ γε ϊιφιοεγφ φεϊϊορὶ, 
Ἰητεγρεθίαταγ δ  εἴκε. Οοπιτὰ Μυ- 
τεῖα5 τοΐυτῃ Ἰοοατη ἰὰ τεβπρὶῖ: ἔσεις- 
τὰ δὲ οἷ----σσρασιῶσαι αἰσχυνόμενοι μὴ 
ἕσεσθωι, τ. ἃ, ἐπεξιόντων, κατέλιπον αὖ- 
σοῦ ποὺς ὑπέρ. ἰεὰ τοξλυ5. Αἰτεγο γα 
χατίλιπον δὰ το] 4105 Οτϑεοοβ ἀὁ υη]- 
ψετίο Ἔχείοῖσα τείεσι νΥ εἸῆκε. 

ἐξιόντων) [τὰ Ετοη. νυΐρο εἢ ἐσε- 
ξιόντων. ΟἿ. εἴ. 23. σἂρ. δηϊοσεάθη- 
τ15. [}αἀετ Ετοη. ἐφέστεσαδαι Ὠαῦρι. 

αὐφσοῦ) Ἐχ Ἰιῦγτο Βγοάρι, τπαιρῖης 
ϑῖερῇ. Ῥατγ, Ετοη. δάάϊάϊε Ζευηὸ, 
Ἰζογατῃ οταϊπι γειῆζε. ϑεασαθη8 μὲν 
ΡΟΙ͂ οὗσοι οτοϊτυητ Εάἀά, νει, (εἰ, 

5. ἐνέτυχον) ΕΠ 4, νεῖς, συ], ἐτύγ- 
χανον. ϑεαυεηβ οὐρὼν ποῦ κίρατος 
ΗατοὨὶπίοῃ. νετιϊῖ δα γε, 4} ΘΟΥΤΜ 
2ανίεπι, ὥβδιπε ῥαγίρηι ῥοβνγεήπαγη, οΥγ- 
αἰτοῦ ῥο έν ενημι. ΨΝ ϊῆςε δὰ σοῦ κί- 
ξάτος Ἰητε! Πἰρὶς ἐκ εἴ ἱπιεγριείδτατ : 
φμοά ἡμεγαί φογημ, 1 Κεοεγμη! ἐκίγε- 

ἴΐετῃ ἀϊοὶ ποῖ μοῖὲ σὴν οὐρῶν τὸ 
κέρως τυοιησόάψεενοι, ΘΟ, φαϊ ἴῃ 
σοίηὰ εταπὶ ςοἰ]οσαῖὶ, αὐ φυλῇ ἐσι- 
καμπὴς φάλαγξ εἐχῃίετεῖ : δἴαθε ἰτα 
δἜχετγοϊϊαη ἱποϊυηε σδάδνετα οτσὸ- 
τηαπάα, Θυᾶτπι αυϊάδπ) τϑιϊοηθτη 
Ρίᾶηθ. πο ἰπιε]}βο: ἰρίταγ οὐπὶ 
Η αἰ Κατῖο Ζειαπὶο πὶ [εξ πογ. 

ὁπόσους] Ματιρο ϑιῖθρῇῃ. Ῥατῖ, ἐφ᾽ 
ὅσους: Ὠαῦςει. 

ό., ᾽᾿Ἐσειδη}) Ετοη. ἐπεί, Ὠείησερβ 
Αἰάϊηᾶ ἀσελάμβενεν. 

εἰς σὴν] Ῥιεοροθτο ἀεεῖ ἴῃ Εά΄, 
νοεῖς. Οὐ6]ξ, ἀδίησερε. συνενέγκωντες 
Ετοη. ) 

7. πέρα] Ἑάά, νεῖς. πε! ς πταροὸὶ, 
αυοά ἴῃ σπεφὶ ἡχαῖδτὶ νοϊαὶϊ Βεοάθοακ. 

ἐντὸ; τῆς φάλαγγος) Μυϊραῖαπι), ἐκ 
«. Φ. εχ τρᾶγρηθ ϑίθρῃ. εἰ Ῥατ, σστ- 
τεχὶϊ Ζουηε. ὄνσος εἰ ἴῃ Ετοη, [πιδῖ- 
Ριειατγ Ζευης οἰΐγα σρίει (τι ῥο 
αοιεπ. ΜΝ εἰΚε ῥοΐ ῥλαίαηρεπ, ηφπ 
ἐῤία ἵπ να, [εὰ ἃ ἰαίενε. 



332 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

πολλοὺς καὶ τσεζούς" καὶ γὰρ Σπιϑριδάτης καὶ Ῥαϑί- 

ονής ἧκον παρὸ Φαρναβάζου ἔχοντες δύνωμιν. ᾿Ἐπεὶ δὲ 
᾿ς βῳ » « ς ν 537 ΕἸ τὰ 

καωτέϊδον τοὺς Ἑλληνως οἱ πσολεμίοι, ἐστηήσῶν ὠπέχοντες 
3... .« 7 7 

ουτῶων οσον πεντεκαίδεκα σταδίους. 
2 ͵7 4 διε 

Ἐκ τούτου εὐθὺς 
7 ε »" ε 2 Πῳ ᾽ ’΄,] 

᾿Αρηξίων ὃ μάντις των Ἑλλήνων σφαγιάξετωι, καὶ εγέ- 
Ε “ "λ Ὶὶ Ὄ 7 ᾽ ἦμᾳ ς 

θνέτο ἐπὶ τοῦ πρώτου καλὰ τὼ σφάγιω. Ἐνταῦθα ὁ 
ῃὉ »“ ἮΝ τα 3 7 

Ξενοφῶν λέγει" Δοκέει μοι» ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ, ἐπίιτῶ- 

ξασϑαωι τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας, ἵνω, ἥν που δέη, 
“" Φ ὦ ΄, "-“» Υ, ε ΄ 

ὦσιν οἱ ἐπιβοηθήσοντες τὴ Φάλαγγι» καὶ οἱ τολέμοιοι 
Α ΓῚ Ψ » ΄ 3 ͵ 

τετωρώγμενοι ἐμπίπτωσιν εἰς τετωγμένους καὶ ὠκερωίους. 
͵͵ »“Ὁ ρ»ο 

το Συνεδόκει ταῦτα, πᾶσιν. 
ς “ὦ Ν 7 9) 

γμεῖς μὲν τοίνυν, εῷη, προη- 
“ ον Ν ἃς » ,ὔ ε Ἂν, ς 7, ᾽ Ν 

γέσθε την Προς Τοὺς εγωντιοὺυς, ὡς βῆ εστηήκώμεν, ἐσ ει 

᾿» ᾽ ,ὔ 3 ε πὸ 

ὠῷϑημεν καὶ εἴδομεν τοὺς πολεμίους" ἐγὼ δὲ ἥξω, τοὺς 
΄ ῥᾷ 7 “ ς- Ὁ . -»“, 

τελευταίους λόχους κατωχωρίσας, ἥπερ ὑμῖν δόκει. 
3 7 ς λ « 7 "»" ε Ν »"Σ 9 

Ἐκ τούτου οἱ μὲν ἡσύχως τροηγον" ὁ δὲ, τρεις ὥε- 
ἊΝ Ν 7) 7 5.2 ἢ 57) Ν 

λῶν τὼς τελευταίας τάξεις, ἀνὰ διωκοσίους ἄνδρας, τὴν 
ΝΠ τῷ Ν » .»ἵ 3 ε 

μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσϑαι, ἀπολιπόντας ὡς 

τπυλέϑρον" Σαμόλας ᾿Αχαιὸς ταύτης ἤρχε τῆς τάξεως" 

τὴν δ ἐπὶ τῷ μέσῳ ἐχώρισεν ἔπεσϑαι" Πυρίας ᾿Αρκὰς 

Σσιϑριδάτης) Α]ά. ᾿Εσπισριδάτης, Ἐ- 
ἴοῃ. ᾿Επειραδήφτις ἀπὸ 'Ῥαϑίνης. ἀείη- 
ΩΕμρ5 τὴν δύναρειν Παῦεῖ Ετοπ [Π]Π ες. 

“Ῥαϑίνης} Ογτορ. νἱϊ]. 3,32. Οαὐὰ- 
ἤοτατη ἄὺχ Ῥαϑυνίκης ῬΠΠΘΙΡΏΟ εἰ 
Οοάϊοι σαεῖῇ, εἢ Ῥαδίνης, ΑἸτογῆπο 
ἱῬαϑίης, ἴῃ τηλτρὶπε ϑίερῃ. εἰ Πιδόποὶ. 
“Ῥαϑινίκης. ΔΝ εἰκε ἢ. 1. Ἱραδίνης ἀεάϊτ. 

8, ἀπέχοντες) (σε, ἀπέχοντας. 
ἐπὶ σοῦ πρώτου] Τπιε]]α ἱερείου, αἴ 

ες. 2. 
9. ᾿Ἔνταῦϑα) Ετοη. ἼἜνϑα δὲ Παθεῖ. 

Πεῖη 4 ἀαπιὶ Εάά, νειῖῖ, στη Οαε!ξ, 
δεηϑῶσιν οἱ ἐσιβοηϑήσονται. (ΟἈαΠα]ὶο 

δεηϑῶσιν, ἐπ᾿ιβοηϑήσωνσαι. 
τεταραγμένοι] ῖα]ε Ετοη. οἱ σεταγ- 

μένοι. Ἰδεϊποερ5 ἐμοπίσσουσιν Εα4, νεῖ. 
εχοερία Οαῆαὶ, 

Συνεδύκει--οσίσιν) Τητοτροΐπταπι νὺ]- 
ξο πάντα οπιϊῇ οαπὶ Ρατ, ες Εἴθη, 
παντάπασιν ἙΔα, γεῖς, πο], 

10. τὴν πρὸς} Περξ στὴν ἴπ Εαά. 
νεῖ. εἰ ΟπεἸ, ἀεῖπαε ἔδομεεν Οαἤα]ο 
εἰ Ουεϊῇ, ροῆεα κωταχωρήσας Ἑαά. 
νεῖῖ. Ουε], 

ἤπερ} τὰ οσὰπὶ ΗυςΟΠΙπίΌηο, τηᾶγ- 
βῖπε διερῇ. Ραπ, Ζεαπε. εἰσερ ἘΔά. 
νεῖ. (ε]{, ϑῖερῆ. Εἴοη. 

11. ἡσύχως) Ετοη. ἥσυχοι. ϑεηθεης 
ἐπίσρεψεν τεσερὶς ἴῃ Ἰοσαπὶ νυϊραιὶ 
ἔσεροψεν εχ τηδτρὶηα διίερῇ. ᾿θγο Βτο- 
ἄξεὶ, Ραπ, Εἴοη. ν  εἰπὰβ εἰ Ζεαῃδ, 
Τιυδάξηϊς οτν!ο ἀἀ Οπατγοπετη Ρ᾿. 
6320. εἰ Αὑτείομϊο πὰ Δυέϊαγ. Ὠ1|ὰ- 
οἷά, Τῃυογά. ρΡ. 217. ἐπέταξεν ἀξαϊξ 
ἀε ἴἿὩ0 Ηυϊςοδιπίοηῃ, ΜΙιπὶ ἴϑυηεη 
νετθυπι ἰά αἰ οεῖ, πεο σοηνεηϊξ ἔε- 
αυεη5 ἐχώρισεν. 

ἀπολιπόντας] ἘΒείετιογ δὰ τα] τες 
τάξιν οσοτηρίεηῖεβ. Πεΐποερβ ἐπὶ τὸ 
μέσον Ὦαθες Εἴοη, δεγθὰ ἐχώρισεν 

, ἕσεσηοι αὐεῆς τααϊαϊς Μαυτεΐα. 
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͵ ω ᾿ ν᾿ 7 3. » 3 7ὔ͵ ὲ ὔ, 
ταύτῆς ἡρχε᾽ τῆν δὲ μίων ἐπὶ τῳ εὐωνύμῳ Φρασίως 

᾽ο»ο7 λ ΕΣ ὃ... 5 , 

Ἡροιόντες δὲ, ἐπεὶ ἐγένοντο 12 
"»"-΄7΄ Ὑ, 3 2 

᾿Αϑηναῖος ταύτη εφειστήκει. 
ἐν 7 ἀφ ν 7 ΄ Ν᾿ δὶ Ψ 3 

οἱ ἡγούμενοι ἐπι γώπει μεγώλω καὶ ὑσπόρῳ, ἐστήσῶων, 
3 “Ὁ Ε ΄ 7) Ἂς ξ΄ “Ν 

αὐὙνοουντες, εἰ διωβωτέον εἴη τὸ νώπος. καὶ στωρεγγυωσι 
᾿ς ἘΣ δ μή Ἂς ς 7 

στρωτηγοὺς καὶ λοχουγοὺς τοαριένωι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. 
ν ε»»" νῶν ͵ὔ - Ν ἢ» “7, Ν. ΄ 

Καὶ ὁ Ξενοῴων, ϑαυμάσας, Ὁ τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν τπορείῶν, 18 
Ψ' ΠῚ 7 Ν Ἃ, » 7] . ΨΩ ψ 

καὶ τώχω ἀκούων τὴν τσωρεγγυὴν, ἐλαύνει ἡ ἐδύνωτο τά-- 
᾽ Ν, ᾿ με " Ξ 

χίιστώ. Ἔπεὶ δὲ συνήλϑον, λέγει Σοφαίνετος, τπρεσβύ- 
ΕΥ -»“» »“ - 3 7 ῃ 

τῶτος ὧν τῶν στρωτήγων, ὅτι οὐκ ἄξιον εἰῆ διαβαίνειν 
“ προ νὰ 

ΤΟοίΟῦΤΟν ον τὸ νῶτος. 

ς “Ὕ φυςκς ἣν 9} ᾽ . 8 

Καὶ ὁ Ξενοῷων σπουδῇ ὑπολαίβων ἔλεξεν" Αλλ᾽ ἰστεῖιά 

μέν με, ὦ ἄνδρες, οὐδένα πὼ κίνδυνον τυροξενήσαντα ὑμῖν 
ἐϑελούσιον" οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ δεομένους ὑμᾶς εἰς ἀν- 

δρειότητω, ὠλλὰὼ σωτηρίως. 
᾽ » » 3, » Ὁ Ἂ ἧς Ν ς "»ο᾿ 

χεὶ μὲν ἐνθένδε οὐκ ἔστιν ὠπελϑεὶν" ἣν γῶρ μὴ ἡμεῖς 

“» - 5) Ε 

Νὺν δὲ οὕτως ἔχει" ὠμώ- 15 

2) ᾽ ις ͵) τ ς »"δὴ “ ᾽ 

ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὗτοι ἡμῖν, ὅὍτῶν ὠπίωμεν, 
-. ὙΞ ᾽ "“ ε ,ρ“- δὰ ͵ »ρο». 

ἔψονται καὶ ἐπιίπεσουντῶΙ. ρατε Φῆή, τυότερον κρειττον 16 
γ᾿ ἃ ᾿- 57 “κ΄ ς΄ “ἶ ἿΝ 

ἰένωι ἐπὶ τοὺς ἄνδρως, τπροβωλλομένους τὼ ὅπλα, ἢ 
: Ἵ, ς »Ρ᾽ ὃ 7 » 

μεταβωλλομένους, ὄπισϑεν μων εἐπιόντῶς τοὺς πολεμί- 
᾿ς 7) [κα .« Ἂς δι 9 5 ΄ 

οὺς ϑεάσασϑαι. Ιστε γε εντοι, ΟΤέ το μεν οὐ εν ς 

ταύσης} [θεν Βτοάοοὶ εἰ το. ταύ- 
«ης τῆς τάξεως. 

12. δυσπόρῳ) ϑαϊάδ ἴῃ νάπος Πα εῖ 
ἐχ Ὦ, 1. δυσβάτῳ. ἀείποερβ. ἔσσησαν 
ἰάθη οὰπὶ Εάά. νεῖ. 

διωβωτίον) ἴτὰ ϑυϊάα5. εἰ Ουε]ξ, ἃ 
[εοσυπήβ πιᾶπὰ. Ψαϊρο εἰ διαβα τόν, 
Μετγθὰᾶ πὸ νάπος αἴ [ὰ ρετῆπα ἀο] τ νο- 
Ταῖς Ροτγίοῃ. 

12. ϑαυμάσας) 15 εἴαπὶ Ὧδο ἴῃ ὁχ- 
Ῥοάϊοσς εχισεπηλῦτη ἀσπιεη αἀυχιῆδ 
ν᾽άδιαγ. ὅϑετὸ ἰρίταγ ἀσσορὶς σὴν σῶρ- 
ἐγγύησιν, ἀφο ἄμσοεβ οἴ λοχαγοὺς δὰ 
ἀϑτδη Ῥτεροοάεῃϑ σοηνοηΐτε ΤΌ Θθδι, 
Ῥίο σορείων Ἰϊοτὰ ΠΔ ἱπερίθ ῬαΠΠ, ἀσπο- 
ρίαν δαδεοῖ, 

τάχα) Τὰθεν Βγοάδι, τηᾶγξο ϑίερῃ. 
Ῥατι, ταχύ. ϑεηαεηβ ἐδύνατο ρτί πιὰ 5 
δαάϊάϊς διερθμδηαβ, εἴ οἵ ἴπ Ετοη. 11- 
Ὁτο.. Ουπὶ Εαάά, νεῖ. συε!. εἰ Ρὰ- 

τις. ᾿Ἰγα τῇ οταϊῆς ΝΥ ε κα. 
συνῆλθον} Ῥατι, συνῆλθε. ΤῬεΐποςρς 

ΤΏΔΙΡΟ Θιςρῇ. εἴ Εἴοη. ὅτι βουλῷς οὐκ 

ἄξιον εἴη διαβατέον ποιοῦσον ὃν τὸ νώσος. 

εἄτπαὰδ (οτίρταγαπι, πίε εἴη εἰ διω- 
βατέον ροῆϊτο εἰ, ρῥγοῦαὶ διερῆδηυβ. 
11 ρ᾽ᾶπε εἢ ἴῃ ΡῬατγιῖ, ργθίεγεα δια- 
βατέον ἐστὶ ποιοῦτον νάπος. Μααυτείυς 
σοτγγρεθαΐ : ὅφι βουλῆς ἄξιον, εἰ δεῖ δια.- 
βαίνειν. ζειπε οὐκ ἄξιον Ἰηϊογρτεῖα- 
(Γ, ποῦ ορογ ῥγείϊμηε οὶ, σοηΐεη- 
τ᾿εηία ΚΝ εἰκΚιο. 

14. ἐϑελούσιον] τη νοσαθ]ο κίν- 
δυνον Ἰαηρεπάσπῃ τηοπαὶς Ὑγεῖκε. ἀε- 
ἱπάς δόξα εἰς ἀνδρειότητα οἴξ πονε ἀϊ- 
ξϊαπ) ρῖὸ δόξα ἀνδρειότηπτος. ΗΟ 
γγεῖκε ραϊαθαὶ Γοτ]ὈΣ τε ]ὰ5: οὐ γὼρ 
ἀνδρειότητος εἰς δόξαν. 

τ6. ϑεάσασϑαι] Ετοη. ϑεῶσθαι. Μ|- 
ὮΙ νεγθαπι Γυΐροξίαπῃ ἰάθο εἴ, αυοὰ 

17 



334 ἘΧΡΕΘΊΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

ΓΉΝΡΗν "Ὁ" 3 "» Ἔ Ν ΤΑ ΤΡ ἈΡ ς 
ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἐοικε᾽ τὸ δὲ ἐφέπεσϑαι καὶ 

“» Ζ ο 754. » -“ "7 Ε " “ Ν βϑων..» 

τοις κωκίοσι “Ταρρος ἐμποιε. ΕἸὙΩΎ ουν ἥδιον ἂν σὺν 
ς Ψ « Ἃ Ἂ ΠΝ Ζ Ε Ἂ 3, 

ἡμίσεσιν εὐτοιμήν, ἡ σὺυν διπλασίοις ὠποχωροιῆν. Και 
Ψ, “ΨΥ εὖ ᾽ ᾿Ξ Χ ς » 4 Ἀν ἤξ "»" ϑ 

τούτους οἱἷδ ὁΤι, ἐπιόντων μὲν ἥμων, οὐδ᾽ υμεις ἐλπίζετε 

δέξασθαι ἡμᾶς" ἀπιόντων δὲ, πάντες ἐπιστάμεθα, ὅτι 
᾿Ὶ ΕἸ ΄ 

1ι8 τολμήσουσιν ἐφέπεσϑθαι. Τὸ δὲ διαβάντας ὄπισϑεν νά- 
ἊΝ ΄ ΄ 2 

σὸς χωλεσπον ποιήσασϑαι, μελλοντῶς μάχεσθαι, ωρ 
3. δἷν ἃ Ἔ 7) ", “ ν᾿ ἣν ͵7 “", 

οὐχὶ καὶ ἁρπώσαι ἄξιον ; Τοῖς μὲν γὰρ πολεμίοις ἔγωγε 
. ὮΝ "7 7 7 ἊΨ 3 

βουλοίμην ὧν εὔπορα πάντω φαίνεσθαι, ὥστε ἀποχω- 

ρέϊν" ἡμᾶς δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ χωρίου δέ διδώσκεσθωι, ὅτι 
᾽ 9) Ν " ͵) 

ΙΟϑδὺυκ εστι μῆ ν»κωσι σωτήριῶ. Θαυμάζω δὶ ἔγωγε καὶ 
Ν ͵7 » ψ Ὁ Χ , δ“ Ὁ τὸ νώπος τοῦτο εἴ τίς μῶλλον φοβερὸν νομίζει εἶναι τῶν 

ἄλλων, ὧν διωπεπορεύμεϑω χωρίων. Πῶς μὲν γὰρ δια- 
Ν Ν ἣ͵΄, ΣΙ Ν ͵ Ἂς « “5 »"» δὲ 

βιατὸν τὸ πεθιον, εἰ μή νικήσομεν τοὺς ἐππεῶς ; ὥως δὲ 
ἃ ͵ ", Ἂ ΕΣ ΄ , 

ἃ διεληλύθαμεν ὁρή, ἥν πελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται ; 
Ὰ νΝ Ξ- ἃ ῬὉ 2 7 , ͵ 

20 ἪΝν δὲ δὴ καὶ σωθῶμεν ἐπὶ ϑώλαττων, τόσον τι νώπος 
τ 95] 7, “ΨψΨ) ΄ς ᾿ { Ε "»-᾿ 

ο ἴΐοντος : ἔνθα οὔτε πλοιώ ἐστι τὸ; ὠπώξοντα, ουτὲε στι- 

τος, ᾧ Θρεψόμεϑα μένοντες δεήσει δὲ, ἂν Θῶττον ἐκεῖ 
Π 

΄ ων 2 ΄ Ψ ᾽ Ἂἷπ ᾿ 7 

γενώμεθα, ϑᾶττον εζιένωι πάλιν ἐπὶ τὼ ἐπιτήδειω. 
᾽ .-- "»“ »"ὋὉ-΄ 3 ͵ὔ 7 δ Ε 

21 Οὐκοῦν γὺυν κρείττον ἡριστήκοτοις μώχεσϑθαι, ἢ αὔριον 
- 7 7 ᾿ 7 ε ποι ν Ὗ . ᾿ ἧς 

ἀνωρίστους. Αν βες, τώ τὲ (ερῶ ἡμῶν κωλῶ,, οἱ τε οἰωγοὶ 

ἔαρίεηῖες. ποῆδτῃ ηδο τείρι οἰ πὶ μεσ 
αἰριοίαηξ. 

17. ἐφέσεσθα.) Ετοη, ἔσεσθαι. ἀ6- 
ἰηάς ἀσοχωροίμην. 

δέξασθαι ἡμᾶς:} Ῥατι, εἴ Ετοη. αὐ- 

τοὺς ἱπιοτίεγαπε. 
18. ὧν εὔπορα πάντα] Μᾶαϊὶε Εἀά. 

σοῖῖ. ρΎϑοῖευ Οαῇαὶ. ΜΝ εϊ απᾶπι εἴ 
ΕΠ αἰ ΠΟ Π' ἀη ἃ ΠΊ ἀνεύπορα παντάπα- 
σι. 8ε4 πάντα 8ι6ρῇ. συπΊ Ῥατ. 

ὑσὺ σοῦ χωρίου) ῖθει Βτοάθι, ΡῬα- 

ΣΙ. Ετοη. ἀσὸ σ. χ- 
19. διαβατὸν) ϑετὶρίαταγη Οαῇα]. εἴ 

Βιν]. τεσεριὲ πᾶποὸ Ζεαπα εἰ ΝΥ εἴκο. 
Δηΐρα ογὰΐ δυσδιάβασον, εχ οοττας- 

δομε ϑιίερ αὶ οὐ δυσδιάβατον ΥΥ εἸ- 

δπαπὰ εἴ ΗυτοΠιηοηίαηα Ὠαῦοῖ. 

σεδίον] Ττὰ τηᾶτρο δίερῆ. Ῥατγί, Ε- 
ἴοη. χωρίον εἴαῖ ἃπι6 ΖεΕιΠΙΔΗΔΠῚ. 
Τεϊποερ5 νικήσωμεν (υεϊξ, 

ὄρη, ἤν] [τὰ οσαπὶ Ῥατγῆ, τὼ εκ 
οοτγοδξτίοηθ ϑιερῇαπὶ! Βαῦεπε Βα. 
δ εῖπι εἰ Παϊιοδιηίοη!. Αηΐεα εταῖ 
γρη ἦν. 

ἐφέπωνται) ἴτὰ σὰπὶ Ρατ. ες Ετοη. 
Ηυτοῃϊπίοῃ. ἕσοντα, Βαά,. νεῖτ. συ εϊξ, 
σοηῖτα ἐφέσονται ΕαἸ ας ϑιερπαηαβ. 
΄.20. ἔνϑα οὔσε] ᾿αητίηα ἼἜνϑα δὲ, (ὰ- 

3.4]. ἔνϑα δὲ οὐδὲ, ἴῃ το] αἷ5 εξ ἔνθα 
οὐδὲ, ἴῃ πιατγρῖης ΨΊΠ]ΟΙ,, ΤΤόνσος : οὐδὲ 
πλοῖον. Οἰπὶ Βιοάεξθεο οὔσε ἀδαϊξ 
Ζευαπα. εΐποερβ ἀπαλλόώξονσα Ὠᾶ- 
Ὀεηι Βαάά, νεῖῖ. εἰ, 
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“ ͵] ,] Ι γ οὶ Ἂς 37) 

αἰσίοι, τώ τε σῷφαγίὼω κωλλιστῶ. ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἄν- 
3 -“}ν""9,] 7 ᾽ 2 -»“ ͵ ζὴ « "ν᾽ 

δοας. Οὐ δεῖ ἔτι τούτους, ἐπεὶ ἡμῶς παντῶς εἶδον, ἡδέως 
Ἂν» ᾽ν ὦ ἌΝ 3 ΄ “" 

δειπνήσαι, οὐδ᾽ ὅπου ἂν ἐθέλωσι σκηνησαι. 
"“" ε ς ο΄ 3 “δ Ν Ε Ἃς, 

Ἔντεῦϑεν οἱ λοχωγοὶ ἡγέϊσϑωιι ἐκέλευον, καὶ οὐδεὶς 22 
᾽ ᾿ δὰ ς »“ 7 .- 

ἀντέλεγε. Καὶ ὃς ἡγέτο, παραγγείλως διωβαίνειν, ἡ 
Φφ, - -“ 7 ᾿, ων Ν ὃ΄ 3 ΄ 

ἐκώστος ἐτύγχανε τοῦ νώπους ὥν᾽ ϑῶττον γὼρ ἂν ἀκδρόον 
9353 Δ -“ἶ ΄ ν ἢ Ν " ὅν ᾽ γἯἈἀιΧ 

ἐδόκει οὕτω πέραν γενέσϑωι τὸ στράτευμα, ἢ εἰ κατὰ 
Ἀ ΄ Ἄ ϑιῦ κ "» 7, ὋΥ ᾽ 7 3 Ν δὲ 

τῆν γεῴυραν, ἡ ἐπὶ τῷ νώπει ἤν, ἐζεμηρύοντο. Ἐπεὶ δε 253 
δ ΑΞ Ας Ἕ Ἂ; ΄ 5 ΑΝ ὕἷῇ δι 

ἡέβησαν, παριὼν τφωρὼ τὴν Φωλαγγώ, ἐλεγεν᾽ ᾿Ανόδες, 
5 Ξ .« ἧς ὕ ἣν »-᾿ Ὁ ς ΄ὔ’ 

ἀνωμιμνήσκεσθε, ὅσως δὴ μώχως σὺν τοῖς Θεοῖς ὁμόσε 
ἊΣ Ν 7 ( ͵ ς ὰΧ 7 
ἰόντες νενικήκατε, καὶ οἵω πάσχουσιν οἱ πολεμίους ᾧεύ- 

“,.} 2 ὡ «“ » »“, 7 “ 

Ὑοντες᾽ καὶ τοῦτ᾽ ἐνγοήσατε, ὅτι ἐπὶ τοῖς “σύρωις τῆς 

Ἑλλάδος ἐσμέν. ᾿Αλλ᾽ ἕπεσθε ᾿Ἡγεμόνι τῷ Ἡρακλεῖ, 24 
5 7] »"»“" » ͵ 

καὶ ἀλλήλους παρωκώλειτε ὀνομνωστί. Ἣδύ τοι, ἀν- 
»-ὉὉᾺ"͵ Ὶ νν » ΟῚ . ͵7 ͵΄ 

δρεϊόν τι κωὶ καλὸν γὺν εἰπόντω καὶ ποιήσωντω, μγήμῆν, 

ἐν οἷς εϑέλει, πωρέχειν ἑαυτοῦ. 
ἐμ 7 3) τ ς -“ 3 ῇ 

Ταύυτώ πιωρελαωύνων ἔλεγε, καὶ ὥμω ὑφηγεῖτο ἐπὶ Φα- 
Ἀν ς-ς ς ΄ Ζ 

λαγγος, καὶ τοὺς πελταστὰς ἑκατέρωνεν ταοιησώμενοι 
τὶ 7 Β δ ᾽ “ Ν νΝ 
ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Πωρηγγέλλετο δὲ, τὼ μὲν 

21. τά τε σφάγια] ΟΕ, ἀϊξὶα δά 1. 8, 
16. 

Οὐ δεῖ ἔς] Ἑαά. νεῖτ. (πεῖ, οὐ δεῖ 
ἐσί. (ὐαἤαϊίο οὐ δεῖ ἐᾷν εαἀϊάϊτ. Ἐε- 
Ἰη4ε σ-σάντως εἶ δον τηδϊεραὶ Βτγοάξουϑ. 

22. καὶ οὐδεὶς] Ταπτῖπα, Ουε]Ὲ, ὃ οὐ- 
δεὶς. ἀεξίποερβ καὶ ὡς ᾿μετ Βτοάθὶ. 

γὰρ ἄν) Εῖοπ. ἄν οπλίτῖς ; ἀοἰπάθ 
ἙΕάά. νεῖῖ. σε}. ἢ ἢ κ. σ. γέφυραν, 
ἢ ἐσὶ τ. νάπει, ἣν ἐξερε. 

23. τυωριὼν] Εἴοη. τσαρελοδὼν 4- 

Ὀει. 
24. δύ σοι] Ταπιεῖπε εἴ Ο πε]. ἡδὺ 

τὸν Ῥτοοία! Ζειηβ, ἱπορίε δα εἰσόντα 

τοίετεηβ. ἡδί σι εἰίατῃ δἰϊσαδὶ Ἰερὶ 
τιοπεῖ ΒΠατοὨΙηἰΟη. 

ἐν οἷς ἐϑέλει.] 81 (ξαυεγεῖαγ καταλεί- 
πειν, [ΕΓΓΕΓΩ : ΠΌΠΟ ΡτρΟΠιϊ ΟΠ ἐν 
νιοίς δαἀάϊ!ίατη εἴδξ σεηίεο. 

25. ἐπὶ φάλαγγος) Ἐχ Ἰἰῦτο Βτο- 
ἀφὶ, Ρατγι, Ετοη. ἐσὶ δάϊ]εοὶ. ΨΜαυϊρα- 
ἴὰαπιὶ Ζειπα ἰηϊοιριείδϊωσ : με 41} 

αοῖ671., σα εἰοηίαία οογβαῤαΐ ρσγαν! αγ- 
71 μγα, ῥειϊο 611) ῥγοσφαίεγε 7μδεὶ. 
Θυθ ὑπάδ ΠοΟΙΊΟ διιραδγῖ, ᾿σΠΟτο, 
5εά νυϊραίαπι [οτὶρῖατα πη νἰτ οί 
ἀύραϊς ἀὐὈΐεπίϊα ἀτίϊοα]!, (πίττα ἐστὶ 
φάλαγγος ἄγειν ο[ἢ ἴῃ Ογτορ. 1. 6, 43. 
ΘΌΡτΓΑ ἰν. 6, 4. ὅπως ἐπὶ φάλαγγος 
γένοιτο τὸ στράτευμα, ΟΌΪ οΟρροῃϊτατ 
κατὰ κέρας ἄγειν, αἰ Ογτορ. νἱ- 3» 21, 
ἐπὶ φάλαγγος καϑίστασϑαι. Ορροῃυη- 

᾿τὰγ ΠῸΪ εἰς κέρως ἡγεῖσθαι εἰ ἄγειν ἐπὶ 
φάλαγγος ἴῃ ΕἸρρϑγομϊοο ἵν. 3. 
Οοτηρατγα ἀϊξῖα δὰ Ουτορ. νἱ]. 1, 26. 
Ῥ. 427. ἶ 

τοοιησώμενοι ἐπορεύοντο} ΨΝΕΙΠα5 οἱ 
ΗυτοὨϊηίοπ δχ οσοπ]εέϊατα Γιδοποϊαν!ὶ 
εὐἀϊάοταηϊ ποιησάμενος ἐστορεύεσο. 

τὰ μὲν) Ἐχ Ετοη. μὲν Δάἀαϊάϊι Ζειιπε, 
τερυάϊανις  εῖκε. Αἀ σημαίνοι ἴπ- 
τε] ]Πρε ὁ σαλαιγκτής. Ῥτο ἕως πγαᾶ]ς 
Ετοη. ὅταν βαθεῖ [οτ ρα πη. 
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Ζ 5, μ᾽ Χ 5 Π) “ ς, χ “τὰ 
δόρατα ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὠμὸν ἔχεῖν, ἐως. σημαίνοι τὴ σάλ- 

: ἌΜΕῚ, δ 5 Ν ΄ “ ᾿: 7 
πιγγι" ἔπειτω δὲ εἰς προβολὴν κωϑέντας ἕπεσθαι βά- 

΄ 7 7 : 
δὴν, καὶ μηδένα δρόμω διώκειν. ᾿ἜἘκ τούτου σύνθημω 

᾿ ἥ « 

4δπαρνει, ΖΕΥ͂Σ ΣΏΤΗΡ, ΗΡΑΚΛΗΣ ΗἩΓΕΜΩΝ. Οἱ 
᾿ » « ΄ Ν 9) ἐν ) 

δὲ σολεμοι ὑπέμενον, γομίζοντες, κῶώλον ἔχειν τὸ χωρίον. 
᾽ Ν λἈψφῆνι 2 ὕ δ. 
Ἐπεὶ δὲ αμην ὐννὼ οἱ Ελλήνες σελτα- 

σταὶ ἔθεον ἐπὶ τοὺς ΞΆΛΥμ ΝΣ, τῦρὶν τίν κελεύειν οἱ δὲ 

πολέμιοι ἀντίοι ὥρμήσαν, οἱ τε ἱππεῖς καὶ τὸ στίφος τῶν 

27 Βιθυνῶν" καὶ τρέπονται τοὺς πελταστάς. ᾿Αλλ᾽ ἐπεὶ 
ς 7 ς ., » ε » Ν ΄ 

ὑπηντίαξεν ή φώλωγξ τῶν ὁπλίτων τῶχὺ «πορευομενή, καὶ 
.“ « 7] Ε τ ΠῚ ͵] 

ὥμω ἡ σώλπιγξ ἐφϑέγξατο, καὶ ἐπαιάνιζον, καὶ μετὼ 
Ὁ» 3 7 λων ὍΔ Ἂ ᾿ 7 3 » 

τῶυτῷ ἡλώλαωζον, καὶ ὠμῷ τῷ δόρατω κωθίεσαν" ἐνταῦ- 
9 » ; ΄ ς ὧ ᾿ 3 ἰδὲ 

28 3 ὦ οὐκέτι ἐδέξαντο οἱ πολέμιοι, ἀλλ᾽ ἐῷευγον. Καὶ 
,7ὔ Ν, “᾽ ΕΝ « Ζ, δι 7 5 

Τιμωσίων μὲν ἔχων τοὺς ἱππέως ἐφείπετο, καὶ ἀπεκτίν- 
[2 ἘΨ, ς 5.4. 7 » “ Ν 

γυσῶν, ὁσους ὥερ ἐδύναντο, ὡς ὀλίγοι οντες. Τῶν δὲ το-- 
Ν Ν » “΄Ἄ͵(ΝΑ, 3 Τὰ. εἶ 

λεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐθὺς διεσπάρη, κωϑ᾽ ὃ οἱ Ἕλ- 
ε -“ ἐβὴ Ν᾽ Ν Ν - 2 Ἃ 

λήνες ἱππεὶς ἤσαν" τὸ δὲ δεξιὸν, ἅτε οὐ σφόδρω διωκό- 
» ᾿ ὥ ἣ Ὕ ς τ 

ρμένον, ἐπὶ λόφου συνέστη. ᾿Επεὶ δὲ εἶδον οἱ “Ἑλλήηνες 
« ΄ ᾽ ἃς ᾽ ς.ν “ἃ ᾽ ΓΑ 

ὑπομένοντοις αὐτοὺς, ἐδόκει ρβώώστόν τε καὶ ἀκινδυνότωτον 
Φ» ΓΑ 4 9 3 3 7 7 τὴ 3 Ἂς 

εἰναι, εγὼ! [η6}]} ἐπ᾿ αὐτούς. ἸΠαιανίσαντες οὖν, εὐθὺς 
3 7 ε ἣ 9 ς ΄ Ἂς ΤῊΝ “Ὁ « 

ἐπέκειντο" οἱ δὲ ουχ, ὑπέμειναν. Καὶ ἐνταῦϑω οἱ πελ- 
πὸ ΄ ἊΝ, ΝΣ ἐΥ “ Ψ 3 “ ᾿ 

τασταὶ ἐδίωκον, μέχρι τὸ δεξιὸν αὖ διεσπώρη ὠπέϑανον 

προβολὴν] απο [τ ρίατγαπι τα]]- 
4ιοτατη νἱτοο προσβολὴν μῥτεοΐςσει- 
ἄατὴ εὲ τεέξϊε δα σλοπλῖ ἀἰνίπαβ. 111|Ὲ 
Η. ϑιερῇαπαβ : τἄτηεπ ἐχ Ρατῖῖ. Ου 1 
ψ ε]ῆο εἰ Η ἸΟΠΙΠΙΌπῸ Ῥταν Γῇ σπροσ- 
βολὴν τεσερὶς Ζεὰπε εὐ ν  εῖῆκε. ΠΙῸ 
εἴΐατη περαί λαλῶ ῥγοϊεξηοπεηι Ὠϊο ἢΡ- 
τΙβοδτὶ ; ἤᾶπο επΐτὶ ἰηεῖἶδ νεῖῦο καϑ- 
μέντας ; οσοηΐγα ταααϊγὶ ὡριῤγεφίοροηι. 
Ἰπερι τὴς ἤδοο ἀΠραίαπτατ, ααδῇ 
χκαϑιέναι πὸ δόρυ πο Ροίῆε πγ 1165, πἰῆ 

ἤτηὰ] ἐς τσροβολὴν ρῥτο]εοετῦ. Μίτογ 
νεῖ Κι! οὈἱεαυϊοίατα ΠΕ πτιατη ! 

ἔσεσθαι] λοη. σορεύεσϑαι Ὠαθοῖ, 
27. ᾽Λλλ᾽ ἐσεὶ] περι πηάπι ΤὈτὶ- 

Ρίαταπι τρίπονταν τοὺς πιλταστὰς 

ἅμα. ᾿Ἐπσεὶ δὲ σοττεχὶ Ἔχ Τίδτο Ῥδγί, 
ἅμα, φαορά π1}}] Πἰὶς ἢϑηπιῆσαῖ, εἰἰαπι 
Ετοη. οπχλὶῆτ. Ράδιϊο δηΐδᾶ σαίβος, εἴ 
ἴῃ Ἑαά, νεῖῖ. εἰ Εἴοη. 

ἐπαιάνιζον] Ῥατὶ(. Ετοη. ἐσαιώνιξον. 
28. ἱσπέας}) Νυϊραία πη ἱππεῖς σΟΥ- 

τοχὶς Ζοαπα. ϑεαιδῃβ εὐθὺς ᾿απεὶπᾶ 
οπγϊῆς. 

29. ἰέναι [ἤδη] ἐπ᾽ αὐτοὺς} Γθετ Ε- 
ἴοῃ. ἤδη οὐϊῆς ; Πίπο {εο] αῇ. 

ἐπέκειντο) Εχ Ἰἰἴῦτο Ρατγῖί, Ετϊοη. εἴ 
τηδτρῖηα. Θῖερῇ. φροίαϊ ὑργὸ Ἰαπροϊαάο 
110 ἐσορεύοντο, ηυοὰ νυϊεοὸ ἰεξίτατ, 
δεσάξηβ αὖ οπγϊεῖς Ετοη. 

διεσπάρη] Ετοη. Ουο] . οἱ Εαά. νείε, 
διισπάσϑη. 
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2 Ἂς « Ψ' »“ ὶ ἐρ 

δι ὀλίγοι" τὸ γὰρ ἐπισπιζον φόβον τώρειχε, τὸ των όλε- 
2 τὰν νὴ εΥ ς 8 7 

μίων, πολὺ ὄν. Ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ Ἕλληνες τό τε Φαρ- 80 
7 ς ᾿ὰ " Ν Ν ὟὙ 9. "" ε 

νωβάζου ἱππικὸν ετὶ συνεστηκὸς, καὶ τοὺς Βιϑυνους .«π- 
κ΄. Ν 7 ΄ ΡΟ θα. 7 

πεέως τῦρὸς τούτους συνανϑροιζομένους, καὶ πὸ λόφου 
Ν ΄ . ω» 5 7 ᾿ 

τινος κωτακεωμιένους τῶ γιγνόμενω, ὠπειρήκεσῶν μεν, 
-“ ,“ 5'. ἢ Ὑγν, αἴ ὙΠῸ 7ὕ 4. οὐ Ὰ «“ .« 

ὅμως δὲ, ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους ἱτέον εἶνωι οὕτως, ὅπως 
7 

Συντωξώ- 
Ν ᾿, -»“, ς ΄ « »"ν ᾿, 

μένοι δὴ τσορευοντῶι. Ἔντευϑεν οἱ πόλεμοι ἐππεις Φεύ- 31 

7 « Ν 3ς 3 ͵7ὕ ᾿ 

δύνωιντο, ὡς μὴ τεθαῤῥηκότες ἀνωπαύσωιντο. 

Ν -»"Ὕ» “» ς -« ΓΝ. “ 

γουσι κωτὼ τοῦ τυρωνοῦς, ὁμοίως ὥσπερ ὑπὸ ἱππέων διω- 
ν ᾿ 7 Ἂς ᾽ Ν“- « ΑΩ ὮΝ ΕΣ "δι ς 

κομνένοι" νώπος Ὑγῶρ αυτοὺυς υπεθέχετο, Ὁ οὐκ ἡϑεισῶν οἱ 
«“ ᾽ Ν ἐφ ΄ 3 Ἃ ἣν ἊΣ 

Ελληνες, ὡλλὼ τροωπετρώσοντο διώκοντες" ὀψὲ γάρ ἤν. 
3 , Ν ΕΣ Ἂ « » Ἂς » 3 

Ἐπανελϑόντες δὲ, ἐνθώ δὴ ἡ ὠρωτή συμβολὴ ἐγένετο, 32 
7 χ; 5 Ι αν Δ νς Ἔ Ἐπ 

στήσώμενοι τρόπαίον, ὠπηήεσων ἐπὶ Θάλατταν περὶ ἡλίου 
7 “-ς Ξ3 ς -» 7 ᾽ Ἄ, 7 

δυσμάς" στάδιοι γῶρ ἡσῶν ὡς ἐξήκοντῶ ἐπὶ τὸ στρωτοό- 

πεδὸν. 

ἵξες ΟΑΡ. ν. (ὍΎ9}ῸΠΙΊ.6Ο Υ]. 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ οἱ μὲν πολέμιοι εἶχον ἀμφὲὶ τὼ ἑαυτῶν, 
5 ΄ ὡΥ ΕῚ Ὁ» ὩἙῃ 7 « 

καὶ ἀπήγοντο καὶ τοὺς οἰκέτρις καὶ τὰ χρήμωτω, ὑπ 
952 Ψ ΙΝ ἵ τε ἐιϑόνε" Χ ΄ 

ἐδύναντο σπροσωτώτω" οἱ δὲ “Ἕλληνες ἀνέμενον μὲν Κλέ- 
ν Ν 7 ᾿ς Ν -Ὁ « “ Η 

ανόρον, καὶ τῶς τριήρεις, καὶ τώ ὥλοιῶ, ὡς ἥξοντο 
2 » ἈΠ Ὸ 7 ς ν "Ὁ »" ς 7 »-Ὃ 

ἐξιόντες δὲ ἑκάστης ἥμερας σὺν τοις ὑποζυγίοις καὶ τοῖς 
ΝΜ ͵, 3 ’᾿ 5 » »ἢ δος Ν ε 

ἀνδρωπόδοις, εῴεροντο ὠδεῶς ἡδὴ πυροὺς, κριθὰς, οἶνον, 

στὸ σῶν τγολεμίων)] ΕΔά, νεῖ, (συεϊξ. 
τὸ οτηϊϊττηΐ, σσολὺ ὃν Ρατίΐ, εἰ Εἴοπ. 

30. πρὸς τούτους] Βείετίαν δὰ ἱσ- 
πίας Ἰαϊεπίεβ ἴῃ νοσαῦ]ο ἱσιπικὴν, 
πῇ σοῦσο τῇ 8}}15 ΤΟτ θογα σὰπὰ ᾿ἰΌτο 
Ραγιί. σούτῳ εἴ ἴῃ Εϊοη. ϑεααδηβ 
καὶ δηῖς ἐπὶ σούτους οτηῖτ ΟαεΙΓ, 

31. νάπος} ἤζα]ϊορι στὴ Ζεαηῖο ἰη- 
τεγρτείδίασ ὙΝ εΙ͂Κε : εὐ ἴάπε γέφυρα 
ἐπὶ τῷ νάπει (εξ, 22. νΔ]}}6 πὶ ἀγραϊί. 

ἤδεισαν) Ηυἱοβίπίοηϊ! σοπ]εέταταπι 
ἔδυσαν τερτοθανῖς Ζευηδ, εἰ ὃ ταξεγτὶ 
δὰ νάπος, ΠΟῚ δά τοϊᾶτῃ {εηϊεηι τη, 
τηοησῖς ΝΥ εἴκε, 

ὀψὲ γὰρ ἦν] [τὰ πχᾶῖρο ϑίερῇῃ. Ρα- 
τῇ, Ετοη. νυ]ρὸ εἢ ὀψία, δὰ ᾳυοά ἰπ- 
τε] ]Πραπὶ ὥρα, φυϊάηϊ δείλη ἢ 

32. ἐγένετο) ΑΌε δ Εἀά. νεῖί. ες 
Ουε]ῇ, αὐ [εαυεηβ γὰρ 80 Εἴοῃ. Ρῖο 
4υο δ᾽ εἴ ἴῃ Οπεϊξ, 

1. καὶ τοὺς οἰκέτας} Ἐχ Ρατ, Ετοη, 
καὶ δά]εοῖς Ζεῦπα. ϑιίδιπι ὅσ ἐδύναν- 
σο τσροσωτάτω [οτἱρίατη πηᾶϊερᾶῖ Η. 
Βίερ ἤδη .5, 

ἀνέμενον] Μάτρο ϑιβθρῇ. Ρατγιί, Εἴοῃ. 
σροσέμενον. (ξὰ Ὦοσ γνεγΌ. ποῦ υζἱτυζ 
ΣΧεπορθοη. 

ἀδεῶς ἤδη} Ῥαγ, ἤδη ογλῖτ,) ἀεί - 

Ζ 
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2 7 “ τς .Ν Υ ς ΄ Ν 
οσπριῶ, μελινως, συκα πάντα γαρ εἰχεν ἡ χώρω, σ᾿ ληγ 

2 » ἥ' Ν᾿ δι κι νΝ ; ΄ ν βυλδν ιν τ: 3 
ἐλωίου. Καὶ οπότὲ μὲν κοατοωμεένοι τὸ στράτευμῶ ἀνώ- 

΄ εᾧ, ὙΒΝ π διν ΄ »2 Ἄ ε Ὑ  ὦ 
παυόμενον, ἐξὴν ἐπὶ λείαν ἰέναι" καὶ ἐλάμβανον οἱ ἐξιόν-- 

- δ Ν 5" 3,» Ῥσ ες ΝΕ 7 "7 εὖ 
τες ὁπότε δὲ ἐξίοι τῦων τὸ στρωτευμώ, εἰ τις χωρις 

5 Ν » "ἢ "5 τὰν 7 οὐἥδνο ἡ 

8 ἀπελθὼν λάβοι Τὶ, δημόσιον ἔδοξεν εἰγώε. Ηδὴ δὲ Π, 
ἃ, 7, ᾽ ͵ Ν ᾽ ᾿ Ἵ 

πολλὴ πάντων ἀφϑονία' καὶ γαρ ἀγοραὶ πάντοθεν 
3 “»" 3 τς, Ν 7 ς : Ἄς 2. 

ὠᾧικνουντο εἰς τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, καὶ οἱ παραώπλεον- 
2 Ὡ- 3 ψ ς 3 

τες ὥσμενοι κωτήγον, ὡκούοντες, ὡς οἰκίζοιτο πόλις, καὶ 
Ν “, 7 ἡ « Ψ ᾿ ἃ Ἷ 

Αλιμήν εἴη. Ἐπεμπον δὲ καὶ οἱ «σολεμυίοι, δ᾽ πλησίον 
77 ΑΘ - ᾽ 7 “ Ὧ Ν 
ὠκουν, πρὸς Ξιενοῷωντω, φὡκούοντες, ὁτι οὗτος πολίξει τὸ 

Ἃ 3 »" « ΄ " 7 εΥ 

χωρίον, ἐρωτῶντες, Ὁ τι δέοι ποιοῦντας Φίλους εἶναι. Ὁ 
3 Ε τἀ δε δος -“ ΄ δὴ 7 

δὲ ἐπεδείκνυεν αὐτοὺς τοῖς στρωτιωτωνς. Κων τούτω 
΄ 42 »“. ᾽ ͵ 5) »“νὝ ᾽ ΕἸ ΄ 

Κλέανδρος αφικνειται, δύο τριήρεις ἔχων, στλοιον δ᾽ οὐδέν. 
Ἐ 7 δὲ Ν 7 : ἐξ Ν .“ 5. Σὸν ΠΑΔΩ ὺ 

τύγχωῶνε θὲ τὸ στρωτευμῶ ἐζω ον, ὁτῈ ὠφίκετο, κώὶ ἐπὶ 
Ἂ » ͵͵ "7 ᾽ ΝΕ ὧν Ε ͵ 

λείων τινὲς οἰχόμενοι, ὠλλοι εἰς τὸ ὁρος᾽ καὶ εἰλήφεσαν 
,,; ΓΜ »“» ᾿ ἡ ", ““ 

πρόβατα πολλά" ὀκνοῦντες δὲ μῆ ὠφαιρεϑ εἶεν, τω Δε- 
Ὶ »» δ ΟῚ δὺ Ν τ 93} 3 

ξίππωῳ λέγουσιν, (ὃς ἐπέ ρῶν τὴν πεντηκόντορον ἔχων ἐκ 

ἂς μαῦεῖ ἅπαντα γὰρ ἀγαϑὰ εἶχε ἤπε 
ἢ χώρα. Αἴρας ἰϊὰ εἰἰάπὶ Οπεῖ]ΐ. Ε- 
τοῦ. οὔπὶ απ. δε. ΑἰἸάϊπα, 
ϑίδρἢ. τηᾶγρο ψΉΠΟΙ, εἴ ΘΟυε ἢ, ἃ ἴε- 
οσυπάα πιᾶπα πάντα γὰρ εἶχεν ἡ χώρα, 
οὐηἹο ἀγαϑὰ, ᾳυοά (δοϊαιτ Ζεθηδ, 
οααῖῆι δ εἰίκα. 

2. οἱ ἐξιόντες} Αἰ θαϊάτη δάα!άϊ, αἱ 
ΔΡραγδαῖ, ργοάδπι ἀἀ δυτη Ρετγιπα- 
168, αἱ σερεταῖ. ἔτη ἢ ατοΠιηίοπ 
ψεγιῖς: εἰ φμὶ ὀχιθγαηΐ, ῥγαάαπι οαῤίέ- 
ὀαη. 

3. πολλὰ) Οπιίτεῖς Ῥατ, Ετοη. ἀε- 
ἴποερξ ἀφικνοῦνσι ἙᾺά. νεῖῖ. Ουεῖξ. 
ἀφίκοντο σοιτίραθας Βτοάδουβ. 

κατῆγον] ΔΙά πὰ, ϑίερῇῃ. κατέπεμ-: 
στον, ]αηῖ. Οαο][. κατεῖχον; ΘΧ Τηδᾶτ- 
Εἶπε ϑίερῃ. Ρατ, ἔτομ. κατῆγον ἀε- 
αἷς Ἡ ὲοΠιηΐοι. 

4. τοολέμειοι, οἱ πλησίον φκουν] γυὶ.. 
ξαϊυτῃ σολέμοιοι ἤδη σ'λησίον οἰκοῦνσες 

τααϊανὶϊ Θίερηδπιιβ δα]εξῖο ἤδη, φαοά 
ογῖτεῖς σαε!, ες Ετοη. δὰ πο Πᾶθεῖ 
οἵ πλησίον ὦκουν, ἀπὰς ΔΝ ΕΗΚε εβξοῖς 
ἄδη οἱ πρλησίον οἰκοῦντες. Ζεαῃς εαι- 

ἀϊξ καὶ οἱ τοολέμιοι ἤδη πσλησίον οἰκοῦν- 
΄σες. , 

πολίξει]} Ῥυῖο μα 7Ὲ σπολίζοι, αἱ (εξὶ, 
3. ἀκούοντες, ὡς οἰκίφοιπο “όλις καὶ λι- 

μὴν εἴη. 
ἐπεδείκνυεν] Χεπορῆοῃ ἰρίταγ που- 

ἄτη αἀεΐρεγανεγαι ἴογε, υὐ΄ τη επὶ 
τη ἢ Ό5 ρετί αδάετγεῖ, τηάηεγα ἴῃ ἔοοο 
εἰ ΟΡΡΙ 4 ηὶ σοηάετα. 

Δ. σὸ σπρώσευμα] [τὰ Ῥάδτγ, Πἰδοτ. 

ναυϊξο εἰ τόσε, νεὶ στό σε. 
δἰ χόμενοι, ἄλλοι] Εαά. νεῖ. (σαε]ξ, 

Ετοὴ, ὠχόμενοι, ἄλλος. ϑῖερῃαηαβ αἸ- 
Πιηχὶς οἰχόμοενοι, ἄλλοι. Ζευης δὰ 
οἰχιόμενοι τερεῖ!τ ἐσύγχανον. εοποΪδ- 
ν᾽ῸΝ ἰἰὰ ναγτ: εὐ (δον βη γ ρει βγώθ- 
αἰμηι τε αϑ δ 1Ὁ πόλεσι. ΥΝ εἴΐκε 
Ορ᾽ηδῖατ πὶσ αυϑεάδπι) εἰἶξ τυγυ διὰ, 
οτ Π5 εἰ ἀερτγαναῖ5 νετθὶθ. Νεο 
τῆι ἰορὰβ ἰάηὰ5 οἢὲ υἱάοίατ, (εὰ 
[ογὶ θε πἀ απ ΘΟ) !οῖο : καὶ οἰ χιόμεενοι 
ἄλλος ἄλλῃ εἰς σὸ ὄρος εἰλήφεσαν τυρό- 

βατα πολλά. ἴὴ Εἴοι. πρόβωτα Ὠοα 
ἃρρᾶτθι. 

7 ππααασασοοσα 
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ο 7 ᾿ Ν ᾿, 

Τρωπεζοῦντος) καὶ κελεύουσι διασώσαντω τὼ πρόβατα, 
Ν Χ »Ἂἷ» “ Ν Ν ΄ὕ Ἀν Ἂν 3 Ὁ 

τῶ μὲν αὐτὸν λαβεῖν, τὰ δὲ σφίσιν αὐτὸς ὠποδοῦνωι. 
5 Ἂς ΕῚ » Ὁ 5 Ν »“"ὉὋ΄ » 

Εὐθὺς δ ἐκεῖνος ἀπελαύνει τοὺς περιεστῶτας τῶν δ 
.»-ν μ « ᾿ “«Ψ “, 

στρωτιῶτων, καὶ λεγοντῶς, οτί δημόσια ταῦτ᾽ εἴη" καὶ 
ἔν »ΩΝ ᾽ τ τ ς ε 7 » 

ΤΩ Κλεάνδρῳ εὐθὺς ἐλϑὼν λεγει, ὅτι ὡρπάξειν ἐπίχει- 
ῃΨ ε λ Ψ ἧς ε Ἶ "ὕ ὃ: «“,Χ ροῦσιν. Ὁ δὲ κελεύει τὸν ἁρπάζοντω ἄγειν τορὸς αὑτόν. 

ε Ἃ Ἂ 37 ἂς ᾽ 7ὕ 

Καὶ ὁ μεν ἀδβῶν. ἄγει τινά" ἜΠΡΎΧΟΝ δὶ ᾿Αγασίας 7 

Οἱ 

δὲ ἄλλοι οἱ παρόντες τῶν σὴῥα τιωτῶν ἐπιχειροῦσι βάλ.- 

Ἔδει-" 
. “"νΝ “ Π) . Ἂ 

σαν δὲ καὶ τῶν τριηρίιτῶν πολλοὶ, καὶ ἐφευγον εἰς τὴν 

ΡΝ ιβαηάν καὶ γὰρ ἤν αὐτῷ ὃ ἀγόμενος λοχίτης. 

λεῖν τὸν Δέξιππον, ἀνωκώλουντες τὸν τροδότην. 

ϑάλατταν" καὶ Κλέανδρος δὲ; ἔφευγε. Ξενοφῶν δὲ καὶ 8 

οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ κατεκώλυόν τε, καὶ τῷ Κλεάνδρῳ 
9 ω. » δὰ " -“ 2 ΔῊΝ 7 "“ ΤΌΝ 
ἐλεγον, ὁΤτι οὐδὲν εἴη τρώγμώ, ὡλλώ τὸ δόγμω εἰή οἰτίον, 
ὶς "» Ἁ »ὝἭ Ἃ 

τὸ τοὺυ στρωτευματος, τουτῶ γενέσται. Ὁ δὲ Κλέαν-9 

δρος, ὑπὸ τοῦ Δεξίππου τε ἀνερεϑιζόμενος, καὶ αὐτὸς 

ἀχϑεσϑεὶς,. 
Ξ 

κηρύξειν, 

διωσώσαντα) Ἑτοπ. αὐτοῖς εχ (ᾳ6- 
ααθητὶ ππϑιηΐο γειγαέϊα πὶ Πὰς οΟ]]ο- 
δα:. [2.6 ΘΟΌΟΧΙΡΡΟ' σοΡΆΓΑ ν. 1, 14. 

. ὁ, τῶν. στρατιωτῶν) Ὀχ αητηᾶ, 
Οαεὶ, εἰ νεγῆοηα Απγαίϑοὶ στασιωτῶν 
τεσερις οατὴ Ζεαπίο εῖΚε, χυδὰ 
νοσᾶθαϊαπὶ ρἷᾶπε ἱπερίαπι αἱ ἤος 
Ιοοο. ΕἸεραητεγ ἀἰσὶ τ 1168 εο5, 4] 
ἀδογθοία τη δχογοιία5 ἀείεπάθθαπιὶ εἰ 
δανετία δ πίατ [Ἐοὰ5 (ἐπ᾿ ητ 5, σε ἢ- 
(ει Ζευπὸ ; αυαοά εαυϊάδτῃ βετὶ ροήα 
περο. Ἐδέϊα νεῖοὸ στασιῶται αἰσαη- 
ἴαγ ΠΘΙ]δ Ως, νὴ]. 1» 42. εἰ Παϊϊτη ἀ6 
πξάθπι εἰ οἱ παρόντες τῶν στρατιωτῶν. 

φσαῦτ' εἴη} Ῥατι. Ετοη, οὐχὶ ταῦτ᾽, 
αἰ (ξαυεηβ εὐθὺς ΡατΓ, ᾳαοα [πο]αῆι 
Ζεαπε. 

η. ἄγει] Ετοη. ἦγε παθεῖ. 
Ροίξ ἀνακαλοῦντες τηᾶῖσο δίερῇ. Ραιη, 

Ετοη. βάλλειν γερεϊαηϊ, 
[ἀνακαλοῦντες τὸν τυροδότη»] Ψψετ- 

απ βάλλειν, ηασά Οοάϊΐοες θοηὶ ἀε- 
Ἰπσερ5 ροίξ ρατιϊοϊ ρίάτη ᾿ηίδγῖα πη οἵ- 
ἴσγαπῖ, ἀμσθιαπλ ἴαδοετα ροιο ἰςέϊο- 

ΟΝ 

ὅτι ἐφοβήθη, ἀποπλευσέσϑωι ἔφη καὶ 

μηδεμίαν πόλιν δέχεσθαι αὐτοὺς, ὡς τολε- 

ταπι ἄς ἰοσὶ ἱπίερτταίθα, ϑεά {οἷα πὶ 
Ι4 [εηἰὰ)πΔ ποη ρμοτγῆοῖς ἐαπι, ἀξ αϊ- 
ΠαΠΓΟΥ ΤΉ] 165. {εὐ το το αἷς. δά- 
απο θὰ5. νε] οσσυτγοητθα5 δ86ο]8- 
τηδῇε, οαρατ6 ῥγοαά ογεέτα. Ῥοια5 αἰϊαά 
νειθαπη εἰάειη ετὰς δα] αηρεηάαΐῃ, 
νε]αΐῖ τ. Πτα}]} ἴοοὸ Ογτορ. 111. 3, 42. 
καὶ οἱ ἔροστροσιδεν ἀνακωλοῦντες ἕπεσθαι 
τοαρεγγνυῶσιν. ἴρίτατγ ἀ6 πχαίαπάο 1ο- 
σοὺ ποῃ σσραηάππι σεηΐεο: {εα οοτη- 
ῬᾶγΟ εχ δαάεπὶ Ογη ἀΠΟἸ ΡΠ πᾶ, Ππιΐ- 
Ἰεπ ποῆτο Ἰοσαπι ἢ]. 3,4: ὃ δ᾽ Αρμέ- 
γιὸς συμπροὔπεμπε καὶ οἱ ἄλλοι τυάντες 

ἄνϑρωποι, ἀνακαλοῦντες σὸν εὐεργέτην; 
σὸν ἄνδρα τὸν ἀγαϑόν. ἔχ Ἐργοία. ] 

καὶ Κλέανδρος δ᾽) Ἐχ Εἴοη. καὶ Δά- 
7εςῖε Ζεαπα. τεέϊε ! 

8. κατεκώλυόν τε, καὶ Ἑάά. νεῖε- 
ΤὰᾺ}ἢ εἰ (πε! , [στρίαγαιη κατεκώλυον 
σότε καὶ τενοσανῖϊ Ζειιπα. Ατιϊσαϊα πα, 
τὸ Δηῖ6 σοῦ στρατεύματος Οταϊτῖς ἡ αηξ, 
εἰ συεῖῇ. 

9. δέχεσθαι αὐτοὺς} Ἐχ Εἴοη. ρῥτο- 
ποτηξῃ δάγεοῖς Ζευῃς, 

χ»" 
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μίους. Ἦχον δὲ τότε πάντων τῶν Ἑλλήνων οἱ ΡΟΓῊΝ 

μόνιοι. 

Ἔνταυϑα πονηρὸν ἐδόκει τὸ πρᾶγμώ [ἐκεῖνο] εἶνωι 
ΜῈ ὦ 2Δ Ἂν » “ 

τὸς “Ἕλλησι, καὶ ἐδέοντο, μὴ ποιεῖν ταῦτα. Ὁ δ᾽ οὐκ 
ἧς ")᾽ 3) ἊΣ ᾽ » Ν ὕή} 

ὧν ὥλλως εῷη γενέσθαι, εἰ μή τις ἐκδώσει τὸν ἄρξαντα 
ϊς Ν, 3 

11 βώλλειν καὶ τὸν ἀφελόμενον. Ἦν δὲ, ὃν ἐζήτει, ᾿Αγα- 

σίας, διὼ τέλους φίλος τῷ Ξενοφῶντι" “εξ οὗ καὶ διέβα- 
ἈΝ « ΄ 

λὲν αὐτὸν ὁ Δέξιππος. Καὶ εἐντεῦϑεν, ἐπειδὴ ἀπορία 
9 2 Ν 7 δ ΚΣ 9} Ν 

ἤν, συνήγωγον τὸ στρώτευμώ οἱ ὥρχοντες᾽ καὶ ἔνιοι μὲν 
ΠΩ ἀκ 3 “ ἐᾷ ΄ Ὁ ἀὰ 

ὠὐὑτῶν πῶρ ολίγον ἐποίουντο τὸν Κλέανδρον" τω δὲ Ἐενο- 
“ 9 Σ ΔΖ “ ἰρῃ Ν "“ 9 3 3 

ῴωντι οὐκ ἐδόκει Φαυλον εἰνωῶι τὸ πρωγίνω, ὡλλ ἀνω- 
ἌΝ 93) 

στὰς ἐλεξεν" 
ν 4 37 “ Ε , ΕῚ ἴω »“ ἊΨ 

Ω, ἄνδρες στρατιῶται, ἐμοὶ δὲ; οὐ φαῦλον δοκέϊ εἶναι 
Ὡς »"Ὰ Δ ὑφ. - 3 Ν ΄ Ψ; 

τὸ Ὡραγμῶω, δἰ ἡμῖν οὑὐτως ἔχων τὴν κίρο Κλέανόρος 
32, “ ΄ 

ὠπειίσιν, ὥσπερ λεγέεί. Εἰσὶ μὲν γὰρ [76] ἐγγὺς αἱ 

Ἑλληνίδες πόλεις" τῆς δὲ Ἑλλάδος Λακεδαιμόνιοι σρο- 
ς “ἢ ᾽ “" ἰγ4 

εστήκασιν" ἱκανοὶ δὲ εἰσι καὶ εὶς ἕκαστος Λωκεδωιμονίων 
Ε -“᾽ Ψ “ἢ 7 2 

18ἐν ταῖς πόλεσιν, ὃ τι βούλονται, διαπράττεσϑϑαι. Εἰ 
[Υ “- »Ἅ Ἂ, « - τ᾿ 3 7 } οὖν οὗτος τορῶτον μὲν ἡμᾶς Βυζαντίου ἀποκλείσει, ἔπειτα 
᾽ν »“ 57 « “Ἢ "“ 2 Ν “4 

δὲ τόςς ἄλλοις ὠρμοόστωις τὐωρώγγελει, εἰς τῶς σόλεις 

το. [ἐκεῖνο] εἶνα!)] Οτα στα ἃ Ῥατῖζ. 
ῬΓΟΠοπΊςη (εοἸαῇ. 

11. Φίλος τῷ Ἐζενοφῶντι) ΜΗ] γενό- 
μένος γεὶ ἤγαϊ!ε Ραττοϊρία πὶ ἀεεῖϊε 
νἱάετατ ; εἴ τεέξϊε ροὲ Αραῆθ πουῆεη 
σοτητηᾶ ροίαϊτ δΥεῖκε. εϊπάε διό- 
βαλλεν μαῦεῖ Ουεῖ. 

καὶ ἐντεῦθεν] [τὰ Εἴοηῃ. 
ἀεεᾷ. 
παρ᾿ ὀλίγον] απῖ. σε]. Ετοη. σὰ- 

φράλογον, Αἰάϊπα τυωρὰ λόγον. [)εἰπ- 
σΕΡρς5 περαϊίομεπιὶ δηῖα ἐδόκει οἰ τε 
Ειοη. 

12. ἐμοὶ δ᾽ οὐ Φ.} Τυπῖπα ἔ ἐμοὶ Υ οὖν, 

Ψυΐρο καὶ 

ῳηάς Βτοάθους εἴπ οίεραι ἐμοὶ μὲν οὖν͵ 
οὐδὲν Φ. 4111 11 τὶ ἐμοὶ οὐ φ. ηαποά τεῖβὶ- 
ταὶς ϑγεῖῆκε : εααϊάεπι Οδῇαϊὶ. εἰ σσυεϊξ, 
οαπὶ Ζευπῖο ἔεᾳαοσ. ϑεαυεης εἶνων 
οπχὶῆε Οαῇα]ο. 

οὕτως ἔχων τὴν γνώμην) ἴῃ Μεπιο- 
ταῦ. ἵν. 8, 7. εἷ ἀλλὰ καὶ οἱ ἐμοὶ φίλοι 
οὕτως ἔχοντες γνώμης περὶ ἐμοῦ διατε- 
λοῦσιν. ϑαρτᾶ "ἪΡ 2, 10. εἴ 12. εᾶ 
γνώμην πίνω ἔχεις περὶ τῆς πορείας. Ὀϊ- 
νευαπιὶ εἰ 1Ϊ. 5, 29. ἐβούλεσο ὁ Κλέαρ- 
χες ὥσπαν τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν 

ἔχειν τὴν γνώμην. ὙΠυογάϊάες 1 1]. 25. 
πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους ἧσσον εἶχον «σὴν 
γνώμην, ὥστε ξυμβαίνειν. Θυᾶτε δῖα 
τῆς γνώμης [οτὶ ρία τη τη τη. 

[ἤδη] ἐγγὺς αἴ Οπιίδιπῃ ἱπ Ετοη. 
ἤδη (εο]αῆ, Ατισαϊ πη αἱ οπηϊτῖς 
συεῖ, εϊπάς τσερεστήκασιν ἘἙϊοΠ. 
σπεριεστήκεσαν ῬατΙ, Ὠδεί, 

13. πρῶφον) Ἐαά. νεῖτ. ΘΕἸΓ. σρῶ- 
σὸς. ϑεαιθῃϑ παραγγελεῖ ὃχ Ρατί, ᾿π 
Ἰοσυτα νυϊεαιὶ παραγγείλῃ Γαδ ταὶς 
Ζευμῃς. 



18. ΝΊ. ΟΑΡ,  ἸΝν. (ὕ 60 ΧΙ. Δ41 

Ἀ δέ « ᾽ » Υ Ὁ ΜῈ ἈΠ 
μη ἔχεσθαι, ὡς ἀπιστοῦντως Λακεδαιμονίοις καὶ ὠνὸ-- 

"“, ΟΥ̓ ΜΕ, Ν Ν 3 7Ζ Ν ͵ - « 
ββους οντῶς᾽ ετί δὲ πρὸς Αναξίβιον τὸν γωυώρχον οὗτος ὃ 

»; Ν « "» «“, ν ᾽ Ν ΜΜ Ν 

λόγος σερι ἡμῶν ἥξει" χωλεπὸν ἐστι καὶ μένειν Κώὶι 
᾽ -“ ὡς ᾽ »“ ; ,΄ Ν 

ἀποπλέειν" καὶ γάρ ἐν τῇ γὴ ἄρχουσι Λακεδωιμόνιοι κωι 
9 - ͵Ζ Ν »" ἣν ἜΤ μος δὲ 37) 5 » 

ἐν τῇ Θαλάττη τὸν γὺν χρῦνον. Οὐκουν δέει οὔτε ενγὸς ὧν- 
ὃ -“ 7 ρω. ς "Ὁ ίῚΤᾷΑ, 327 ἣν ε ζΖ 

δρὸς ἔγεκα οὔτε δυοὶν ἡμῶς τοὺς ὠλλοὺυς τῆς Ελλάδος 
3 “ 3 δὰ - “ ὃς 7 Ἂ ΄ς 

ἀποσχέσθαι, ῳὡῳλλῶὼ τῦᾶείστεον, ὁ τι ὧν κελεύωσι Κωὶι 
ἣν ς ᾿, ς« κἥ'ῳ . ᾽ Χ 9 ϑ'ν. -ὑδὰ 

γῶὼρ αἱ πόλεις ἡμῶν, ὅ9εν ἐσμέν, ταείνγονται αὐτοῖς. 
᾿ Ν Ν ΠΥ ΄ς 5 Ξ ΄ ΄ Ν 

Ἔγω μὲν οὖν, (καὶ γὼρ ἀκούω, Δέξιππον λέγειν τρὸς 
΄ δ ς 3 ΕΝ 5 7 ᾽ ΄ὕ “ 5 Ν, 

Κλεώνόρον, ὡς οὐκ ὧν ἐποίησεν Αγωσίως ταύτῶ, εἰ Μή 
3 Ν Ὅς » ΄ ΕῚ Υ δε ᾿ “ ς » -» ᾽ 

εγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα) ἐγὼ οὖν ἀπολύω καὶ ὑμῶς τῆς αἰ- 
΄ Ἀ535 7 Ν δὺν 3 Ζ ἣν ΠΥ τὰ 

τίως, καὶ ᾿Αγασίαν, ἂν ωὐτὸς ᾿Αγασίας ζήση, ἐμέ τινος 
ψ' 3, ᾿ς τ »ὋἢὋ΄ ᾿ » ἮΝ 

. Τούτων αἴτιον εἶνωι, καὶ κωτωδικώζω εμώυτου, εἰ εἐὙω 
͵ ν᾿ ΕΣ »] ᾿ 3 ὁ Ὁ 3 Νὰ 

ττετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου ἐζάρχω, τῆς ἐσχάτης 
" 5) τ ς Ρ Ἂ Ἃ 

δίκης ἄξιος εἶνωι, καὶ ὑφέξω τὴν δίκην. Φημὶ δὲ, καὶ 
32 57 ΕῚ “, « Ἂς, ἰὸν’ »“ 7 

εἰ τιγῶὼ ὠλλον ὠιτίώτωι, εὠὐτὸν χρήνωι τωρώσχειν Κλεόν- 
-»"» «“ Ν ΕΝ ς - 3 Ζ' ἐγ κυς 

δόῳ Ἀρινωι οὕτω γῶρ ἂν υμεις ὠὡπολελυμέενοι τῆς οἰτίως 
37 νὰ ᾳ,, ῳἢ Ν 3 ὝΡΩ ᾽ 

εἴητε. Ὡς δὲ νὺν ἔχει, χωλεπὸν, εἰ, οἰόμενοι εν τῇ ἝἙλ- 
δ ΟΣ Γ' . ἐν 7 0. ον 7 δ᾽ 

λάδι καὶ ἐπαΐνου καὶ τιμῆς τεύξεσθαι, ἀντὶ τούτων μή 
.“ »"Ὕ ψΨ᾽  Ψ) 3 4“΄.ϑ.ϑ|0ἁ8ὃ ᾿ 3 πο δ, 

ὅμοιοι τοῖς ὥλλοις ἐσόμεθα, ἀλλ εἰρξόμεϑα εκ τῶν Ἐλ.-- 
νν 

ληνίδων πόλεων. 
ἃ, -Ὁ 3 ΄ς 3 Ζ χ Ὕ, Ν ἥπ 5) 

Μετῶὼ ταυτῷ ὠναστὼς Αγασίας εἰπεν᾽ Ἐγω, ὦ ὧν- 17 
“ Υ Ν ὃς ἜΡΕΤΑ ἈΩ ΕΝ »“ 

δρες, ὄμνυμι Θεοὺς καὶ ϑεὼς, ἡ μὴν μῆτε ἐμὲ ᾿Ξενοφῶντο 

κελεῦσωι ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρω, μῆτε ὑμῶν ἄλλον μη- 
κ ἷ,. ΄Ν 5, 5 Ἂς 5 Ζ »"Ὃ.» 3 -«Ο 

δένω" ἰδόντι δὲ μοι ἄνδρω ἀγωϑθὸν οὐ γόμνενον των ἐμων 
»" ον 7] ὰ - “Ὁ δὲ, κ ς ΡΨ 

λοχίτων υπὸ Δεξίππου, (ὃν υμεῖις ἐπίστωσϑε υμῶς τρό- 

ἀσισασοῦντας  Τιδοποϊανίας ἀσειστοῦν- 
τὰς [οτὶρία τι τηδ αἱ. Τεϊπάς ἀσό- 
ῥοὺς ῬΥΟ ἀνόμους Παρεὶ Ετοη, 

χαλεσόν ἐσαι) ἴα οατὴ Εἴοη, Ζειαπα 
σοτγεχὶς νυ]ραία πη ὥστε χαλεπὸν εἶναι. 
Ἐχ εοάδθπι [ἰργοὺ νυνὶ χρόνον Ῥοζαϊΐ 
Ζευπο. 

14. ἀποσχέσθαι ῬΑ, Ἐΐοη. ἀπέχε- 

σϑαι. ἀοίποερβ πισπέον Ῥατ, 
15. ἐγὼ οὖν] Εχ 1απι|. σσαε!, Ετοη. 

μὲν ᾿πτεγροίαϊς Ζευηα. 
᾿Αγασίαν)] Εζοη. αὐσὸν Ὠαδείῖ, ἀεῖπ- 

ἀξ σι σούσων ἄντιον. 
ἄξιος Μ416 Ῥατγι, ἄξιον Ὠαδεῖ. 
16. ἀντὶ σούτων] Ἐῖοπ, ἱπιροτίαπε 

δὲ ᾿Ἰπτετίοσίζ, 

5.2 
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δόντα) δεινὸν ἔδοξεν εἶναι; καὶ ἀφειλόμην, ὁμολογῶ. 
ε »"7Ὃ » »"ὝἬ͵ 5 ς ᾽ « 

18 Καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐκδῶτε" ἐγὼ δὲ ἐμαυτὸν, ὥσπερ Ἐενο- 

φῶν λέγει, ττωρασχήσω κρίναντι Κλεάνδρῳ, ὅ τι ἂν βού- 
»Ὃ»“ 7 Ω »"“-» 

λητῶι ποιήσαι" τούτου ἕνεκω μήτε πολεμετε Λακεδωι- 
Ψ 9 »" ς . ψ 

μιονίοις, σώζεσθέ τε ἀσφαλῶς, ὅπη ϑέλει ἕκαστος. 
εΖ ΄ τιν. μῶν » κν ει} Ν Ὁ Συμπέμψατε μέντοι ὑμῶν αὑτῶν ελόμενοι πρὸς Κλεαν- 

δ «“ ἊΨ δ. ἃ, " Σ Ν ΄ ὝὝΙ 

ρὸν, οἰτινγες, εῶν τί ἐγὼ πωρῶώλείπω, Κῶὶι λέξουσιν ὑπερ 
5 -» ν 7 ͵7 ΠῚ ε Ν “ 

10 εμου καὶ πράξουσιν. Ἔκ τούτου ἔδωκεν ἡ στρατιον, ουσ- 
χ , Ἄς Ν Ἢ ᾿ς 

τινῶς βούλοιτο προελόμενον ἰένωι. Ὁ δὲ προείλετο τοὺς 
τ ὧ ν᾿ -“ ΕἸ 7 Ν ΄ ἃ 

στρωτήγους. ἽΜετὼ ταύυτῶ επορεύοντο τῦρος Κλεώωνόρον 
9 Ψ ἘΝ ᾿ς Ν Ἀδος Ἐν Ν 5 ὟΝ, δ ρὰδι ᾿᾿Αγασίας καὶ οἱ στρατηγοὶ, καὶ ὁ ἀφαιρεδϑεὶς ἀνὴρ ὑπὸ 

᾿Αγασίου" καὶ ἔλεγον οἱ στρατηγοί" 
Υ ε -“, « ὔ ἱτς Ω 

50 ἔπεμψεν ἡμῶς ἡ στρωτιῶ τῦρος σέ, ὦ Κλέανδνε" καὶ 
Ζ' ψ ») Ἅ ἐν ὦ -»“ " ῃ Ὗ ἂν 

κελεύουσι, σε, εἰτε πάντας οἰτιοῦ, κρίνωντῶ σεωυτὸν χρη- 
. δ 7 ΕΣ χ4 δι, Ν ᾿ ων Ἀ, γ΄. 

σϑαι, ὃ τι ἂν βούλη" εἴτε ἕνω τινὰ, ἢ δύο, ἢ καὶ πλείους 
ΕἸ Ὁ" Ἂ 2 »“ο "»ο᾿ « '- ΕἾ ᾽ 

οὐτίον, τουτοὺς ὠξιοῦσι αράσχειν σοί εὐαῦυτους εἰς Ἀρισιν. 

“ « »“-ο Ε ὠ ἤ. Ζ΄ «ς »""» Ξ,͵ Ν 

Εἦτε οὖν μων τινώ αἰτιοῦ, πώρεσμεν σοι ἥμεις᾽ εἰτὲ Κῶὶ 
᾿ ) 4 -- ΕῚ - ν ὅδο ᾿ ΕἸ ΄ Ε 

ὠλλον τινὼ ωἰτίο;, φράσον" οὐδεὶς γῶρ σοι ὠπέστωι, 
ε ὃ΄- ς “Ὁ 2 ͵ 

2Ι στίς ὧν ἡμῖν ἐθελήση πείθεσθαι. 
Ν »ροο 

Μετωῶ, ταυτῶ, παρ- 
Ἂ ἐν "ἃ κ κε ᾽ δ 3 ἘΝ “ ς 

ελθὼν ὁ ᾿Αγασίας εἶπεν Ἔγῶ εἰμί, ὦ Κλέανδρε, 0 

18. ἐκδῶσε] Ρατγὶ, ἐκδόσε, ϑεαυθηςβ 
δ᾽ σι Ρῖοὸ ὃ εχ σαεϊῇ, εἰ ἕο. ἀεαϊ 
Ζευπε. 

τσολεμεῖτε}) ἴτὰ ἰἰδεγ Βτοάθιὶ εἰ Ραὰ- 
αἰ, ργοῦαηία Ῥογίοηο. Απὶς Ζευ- 
ὨΔηδ ΠῚ εταΐῖ πόλεμῆτε, ααοά τενοοᾶ- 
νι νεῖ κε. 

σώζεσθέ πε] ΜαΙρὸ ϑίερῃ. Ἰἴδεγ 
Βτοάθοι, Ραγ, σώξοισϑεέ σε. 

ο΄ ὅπη) Ρατγ, ὅπου Θέλει. Ἐχ ΟΕ]. 
ὅποι ϑέλοι ροίαϊς Ζειπθ, θα π ΠΟ 
Τεουτυ5 ε νγεῖκε. 

μέντοι ὑμῶν) Εχ Οαε!ῇ. ἘΕἴοη. 

εἴ. τηδΙρίηθ Δ ΊΠΟΙ, μον Ἰητεγροζαϊε 
Ζευηῃε. 

19. βούλοιτο] ἙἘϊοη, βούληται--εῖπο- 
ρεύετο ὨδὈεῖ. 

20. καὶ κελεύουσι] Ματῖρο ϑίερῇῃ. 
Ῥαι, Ἑϊοη. καὶ ἐκέλευσε, ᾳφαοὰ τεοε- 

Ρὶε γε Πα5 εἰ Ἡυτοπίπίοπ, 
κρίνωντα ---- αἰσιῷ)] Ηδο ἰπ Εἰἴοῃ. 

οπηπα ὰπῖ, 
Εἴτε οὖν] Ττὰ Οαῇα]ο, ΄αεπὶ [εαὰϊ- 

ἴὰγ Ζειαπε, [π 4}115 ετᾶῖ εἴ σι οὖν. 1)6- 
ἴποΘΡρ5 εἴτε δὲ ρῥγὸ εἴτε καὶ εἰ ἴῃ Ε- 
ἴοηῃ. 

αἰσιᾷ, φράσον] Ἐκ Ἑτοη. τερετα πα 
αἰτιᾷ ἀἀ)εοὶ, φαοά τεραάϊαθαι Ζευπε 
ταηαπδτὰ Πα 11|6 οἱ οἤεσγηα. 8εὰ τάδ πὶ 
Εἴοη. εἴτε δὲ ἄλλον Παθεὶ. 

γάρ σοι] Ἐτοπ. σον οτηϊῆί, ἀείποερβ ΄ 
ἐθελήσῃ σατὴ ΟΕ]. Βεέρῃδηυ5. ἐθέλῃ 
τηδῖρο ϑίερῃ. θΒατγιί, ἐθελήσει Ἐαά, 
νεῖς, ΝΥ εῖπυς, ΗΟ ΠΤ ἢ“, 

21. Κλέανδρε] Εάά. νεῖ. ΘΕ, ἀν- 
δρες. Μεταπιὶ ποπηεη εξ ἴῃ πηδγρίηθ 
ϑίερΡῇ. Ῥατγ, Εἴοη. 
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» 7 ᾿ 57 . “Ὁ Ν. "7 ' 

αελόμενος Δεξίππου ὥγοντος τουτὸν τὸν ἄνδρω, "καὶ 
τα Ν ἐν "7 

παίειν κελεύσας Δέξιππον. Ἴουτον μὲν γαρ οἰδω ἄνδρα , 

γωνὸν ὄντα᾽ Δέξιππον δὲ αἱρεϑέντω οἴδω ὑπὸ τὴς στρο- 

τιῶὼς ἄρχειν τῆς πεντηκοντόρου, ἧς ἠτησάμεϑα παρὰ Τρα-- 
ϑί Ἦν “ ᾿. «ς ᾿ 

πεζουντίων, ἐφ᾽ ᾧ τε πλόϊω συλλέγειν, ὡς σωζοίμεθα" 
᾿Ἶ 5 7 ΄ Ν ᾽ ]ς » 

ΡΥ ἀποδοάντο Δέξιππον, καὶ προδόντα τους στρατιω-- 

τῶς, μεθ᾽ ὧν ἐσωϑη. 
͵7 3 

Καὶ τούς τε Τρωπεζουντίους Φσπε- 23 
͵ὕ Ν Ψ "»“ὉὋ᾿ “ 

στερηκῶμεν τὴν πεντηκόντορον, καὶ κακοὶ δοκοῦμεν εἰγῶΐ 
διὼ »Ἥ Ξ ᾽ ἐδ" Ν 5.0 ᾿ ᾽ ΄ 7 

ἰώ τουτον᾽ αὐτοί τε, τὸ ἐπὶ τούτῳ, ὡπολωλαμεν πάντες. 
3Λ Ἶ. “ ς »“" ε "7 "7 »“ 9 7 

Ηκουε γὼρ, ὠσπερ ἡμέϊς, ὡς ὥπορον εἰή, πεζή ὠπιόντως 
΄ς 7 “ “Ὁ 3 Χ ε 7 

τοὺς ποταμούς τε διωβηνωι, καὶ σωϑήναι εἰς τὴν Ἕλλά- 

δα. 
΄ςο“-“ “ ΄“ὖ΄ ΕΩ ΕῚ »᾿ 

Ἴουτον οὖν τοίουτον ὀντῶώ οἰ(ειλόμήν. τ). δὲ ἡχὺ 24 
"ἢ ὮΝ “7 »“ὦὥμ" “Ὁ Ἷ, ,“Ἑ 4. χὰ ο 

ἥγες, ἡ ὥλλος τις τῶν παρὰ σου, Καὶ μὴ τῶν παρ᾿ μων. 
5 δ " “3, “ . ἊΝ Ν Ἶ 3 » 

Οσο θώντων, εὺ ἴσθι, οτι οὐδὲν ῶν τουτῶν επσοιηήσῶ. Νό- 
μιζε δι, ἐὼν ἐμὲ νῦν ἀποκτείνης, δὶ ὥνδρω δειλόν τε καὶ 

ἈΝ, " ὡχ ᾽ δον δ "» 
Ζογήρον ἄνδρα ὠγωϑὸν ὡΤοΆτενγων. 

ΟῚ ο « "4 3 ς ΄ 

Ακούσως ταῦτω ὁ Κλέανδρος ἔφη, ὅτι Δέξιππον μὲν 25 
: 3 -»“ῬὉ» » » ᾿ ᾿Ἵ ,Ψ, 3 ΄ 9) ς 

οὐκ ἐπαινεῖ » εἰ ταυτῷ πεποιήκως εἰη᾽ οὐ μέντοι εῷη νομίζειν, 
5. ἣν» Ε ᾿ι ᾿ Τ᾽. ““"΄ Γ' ἴω, 7 

οὐδ ει σωμπονήρος ην Δεχζίσπος, βίαν χρήνω: συσχεῖν 

αὐτὸν, ἀλλὰ κριθέντα (ὥσπερ καὶ ὑμεῖς γὺν ὠξιοῦτε) τῆς 

δίκης τυχεῖν. 

23. ἀπολώλαμεν πώντες) Ῥατ, Ε- 
ἴοη. πάντες οτηϊτταηϊ. 

24. ἦγε:» ἢ “ἄλλος τις] Ῥατί, Εἴοπ, 
ἡγῇ ἄλλως ἥ τις τῶν. ἀεϊποερβ σ΄αρό 

σοι ΑἸάϊηα, ϑιερῇ. τηᾶγρο ΜΠἜΠοιῖ. 
Νοῆτγαπι παῦεηὶ ]ὰητ, (σε. Ρατ, 
Ετοη. 

καὶ μὴ τῶν παρ ἡμῶν) Ῥατίί, ἢ καὶ 
τῶν παρ᾽ ἐμοῦ. ϑεηθξηβ ἄνδρα δηΐε 
ἀγαθὸν ΕΧ τηδοίης ϑίερῃ. Ραγι, Ε- 
ἴοη. δα)]εοῖς Ζεῦπο. Ῥοῆεα ἀσόοκτε- 
νῶν ΟΥΙΡΙ τηοπδηῖα ετἰὰπὶ Ῥοτγίοῃο. 
ψυϊρο εἢ ἀποκσενών ; [ε τεέϊε ᾿ηΐτα 
ὙἹΪ. 1,17. δἀϊίυτγ ἐμβαλῶν. 

25. ἔφη) [τὰ ΑἸάϊπα, ϑιερῆ. Ῥατί, 
εἶσς Ἐϊοπ., Οπηϊῆε ]ὰπτ. εἰ ΘΕ], 
ἀεϊηάε ἐσαινοῖ πε], 

᾿ βίαν χρῆναι) ἴτὰ ῬΑ, Εἴοπ, τδῖρῸ 

ρ»΄νἅυ ἈΝ ἰὴ 5, ον »“"» 

Νυν μὲν οὖν ὠπίτε, κατωλιπόντες τουτον 26 

ϑίερῃ. Απία Ζευηίατη εγαΐ δίκαια, 
ααοά οὐὖὴ Ματεῖο ϑιερῆδϑηιβ. ἴπ 
βίαια χρῆναι ταυῖατὶ νοὶ, 1 ,δοηο], 
ἴῃ δεῖν βίαια, ἴῃ δεῖν βίαν ΨΥ γιτεπθδο ἢ 
ἴῃ ΒΙΌΠοιῃ. Οὔτῖοα Απηβεϊοά. βίᾳ 
χοῆναι Ἀερὶϊ Οοάϊοεβ Β. Ο. Βαθεηῖ. 

νῦν ἀξιοῦτε, τῆς} Ιἴὰ Ῥατί. Ἐϊτοη. 
Ουε!ῖ. Βερίαβ. Β. (,, νῦν ἀξιοῦσα, τῆς 

δηῖς Ηυτοβίπίοπαπι εταΐ, αυοὰ ἰπ 
νῦν, ἀξιοῦσϑαι τῆς ταὰται! νοϊαϊς 516- 
ῬΠδηι5. 

φυχεῖν] 1αητπα λαχῶν, σείδγθθ 
Εάά. νεῖς. Ομ61|8, τηᾶγρο ΨΊΠοΙ, λα- 
χεῖν. 

26. ποῦτον σὸν] Ῥατ, Εἴοη. τόνδε 
σόν. Αραῆαπι ἰηιο] ρα. εϊπάς παρ- 
ἔσται Ῥατι, 

24 
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Ν “ ἣ δ 3.9 Ν , , Ν ἣν ᾿ α 

τὸν ἀνόρω" οτῶν δὶ ἐγω κελεύσω, πώρεστε πρὸς τῆν Κρί- 
3 » Δ ἊΣ Ν οἾ ὃ) 7) 5) 5 

σιν, Αππίωμαι δὲ οὔτε τὴν στρωτιῶν, ουτε ὠλλον οὐδένα" 
3 7 “" ἃς « ρν-. ΄ Ἂς 7 ε 

27 επει Ὑε οὐτὸς οὐὑτος ομολογει ἀφελέσϑαι τον ἄνδρω. Ο 
ϑων 5 δ΄ ΝΣ ᾧ 3 2 

δὶ ἀφαιρεϑεὶς εἶπεν Ἔγω, ὦ Κλέανδρε, εἰ καὶ οἰει μὲ 
5 » 2 7᾿ ΟΥ̓ 5129 ᾿ Ῥ» Υ 3 

ἀδικοῦντώ τι ἄγεσθαι, οὔτ ἔπαιον οὐδένω;, οὔτ᾽ ἔβαλλον, 
3 9 “" -« » ,, Ἂς 7 “5 Ἂς » 

ἀλλ᾽ εἶπον, ὅτε δημόσια εἴη τὰ πρόβατα ἦν γὰρ τῶν 
ἀκ’ Ἢ 3, ε ε ἌΣ 3 

στρατιωτῶν δόγμω, εἴ τις, ὁπότε ἡ στρατιὼ ἐξίοι, ἰδίω 
ε᾿ 7 “ Ὁ πα. 

28 ληΐζοιτο, δημόσια εἰνωι! τὼ ληφϑέντα. Ταυτ᾽ εἰπον᾽ καὶ 
ϑ9 Ζ Ὗ ἣν Ἐπ .« ἈΝ ΄ 

εκ τούτου μὲ λαβὼν οὗτος ἥγεν, ἵνώ μῆ φϑέγγοιτο μη- 
- 3 3 Θι δ Ἂς ,» »" 
δεὶς, ὡλλ αὐυτος, λωβὼν τὸ μέρος, διωσώσειε τοὺς λη- 

» ᾿ς ἊΝ ΠΡᾺ Ἷ, 7 Ἂς »“ ς 

στωις άρω τήν ρήτρων τῶ χρημῶώτω. ΤἸ]ρὸς τῶυτῶ ὁ 
- :᾽ 3 ἐμ 7) » “ 7 “ 

ΕὝΜΕΙΝΣ εἰπτενῚ Ἐπεὶ τοίνυν τοίουτος εἰ, κωτώμενε, ἱνῷ 

καὶ περὶ σοῦ βωλευσώμεϑα. 

30 Ἔκ τούτου οἱ μὲν ἀμφὶ Ἰσλξανδρι ἠρίστων" τὴν δ 

στρατιὰν συνήγε Ξενοφῶν, καὶ συνεβούλευε, πέμψαι ἄ ἄν-- 
ν᾿ ὧν "»"ὋΌ᾽᾿ Η ον 

δρας τυρὸς Κλέανδρον, τωραιτησομένους τσερὶ τῶν ἀνδρῶν. 
» 2 5) ΠΣ ολὰ ζ ες Ν Ν 

30 Εκρ τούτου ἔδοξεν ὠύτοις, πέμψαντας στρωτήγους καὶ 
Ν Ά, 7, Ν 7 Ν᾿ ἌΣ ΓΝ 

λοχώγους κωὶ Δρωκόντιον τὸ Σπαρτιάτην, κῶὶϊ τῶν ὡλλων 
Ε ς ᾽ ΄ τὶ -“ ͵] Ν 

οἱ ἐδόκουν ἐπιτήδειοι εἶνωι, δέσθιι Κλεάνδρου κατὰ 
Ν ἰεὴ »»νν 

Ἔλϑθων οὖν "Ξενοῷων 

λέγει" Ἔχεις μὲν, ὦ Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας" καὶ ἡ 

Ἷ 7 3 ἊὉ Ἀγ 

81 άντω τρόπον, ἀῷεινῶι τω ἄνδρε. 

᾽ ᾽ » .“ 3 , ἮΝ Νι Ν Ψ 

στρωώτίιον σοι εῷειτο, ο τι εβούλου σοιήσῶι Κωϊ πέρι τούτων, 
Ν Ν « νυ ς ν᾽ »" δέ 9 "» Ν 

κωὶ πέρι εωυτων ὠὡπῶντων. Νυν ὃς σε αἰτουντῶι καὶ 

τ, αὐσὸς ΠδΌοι Εἴοῃ. σοιοῦσος εχ ᾿ἰἰ το ἄλλον οὐδένα] ϑίερῃ. ἄλλων οὐδένα, 
Βτοάξοι αἀδάϊ: δίερῇ. αἰΐετα Ἑαϊεῖο. Ἐϊοη, ἔτσι δαῖτ, (αῆαϊίο ἄλλον μη- 

δένα εὐϊάϊι, ρῥτορίεσ [εξὶ, 17. ὥλλον 
μηδένα. 

27. Κλέανδρε] ἙΔά, νεῖ. Θαε]ῇ. Ε- 
(ΟΠ. ἄνδρες, αἱ [εξὶ, 21. 

28. Ταῦτ᾽ εἶπον" καὶ ἐκ πούςου] Μαι- 
5οὸ ΜΠ, εἶσα, ϑεααβξηβ καὶ οὐ ῆϊ 
Ἐτοπ. Ῥοῆξᾶ μεταλαβὼν ἀεάϊτ (αῇαᾶ- 
11ο. 

σοιοῦτος] ἘΔᾺ, νεῖϊ. ϑίερἢ. ῥοῦ, 
1ιεοποὶ, (σπε]ῇ, σορὸς, ααοά Ατηδίδουις 
ΜΈΙ ἠηὲ αν ριίμς 5. ὈΙΪΔΠ6 Ομ Ρᾶ- 

Μι|πὶ οατὰ ΝΥ εἰὲκὶο νετα ἰεέϊιο δάδπιυς 
Ἰαῖεγε ἴῃ νἱτοΐᾳ νἱἀείατγ. 

σοῦ] Ῥατ, Εἴοη. αὐτοῦ ὨαὈεηΐϊ. 
29. παραιτησομένους] ΑἸάϊηα, ΘΟυε] Ὁ, 

παραιπησαμένους Βαῦεδηϊ. 
30. τὸν Σπαρτιάτην) Αττσα]αβ ἀεεῖ 

ἰἴη Εάά. νεῖξ. εἰ σσαε!ἔ. 
δεῖσϑαι Κλεάνδρου κατὰ πάντα σπρό- 

σον] Οἵ. ἀϊοεηάα δὰ [1Ὀτὶ νὶϊ. 2, 8. 
31. ἐφεῖτο) Μδῖροὸ ϑίερῃ. εἰ Ῥατὶ, 

ὑφεῖτο ὨδΌεῖ. ᾿ 
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΄ "»" Α, 37 Ν Ν 7] » 

δέονται, δοῦναι σφίσι τὼ ἄνδρε, καὶ μὴ κατωκαίνειν 

λλὼ γὰρ ἐν τῷ γσ-Θ᾽ ἥ ἡ τὴν στρατιὰν πολλῶ γῶρ ἐν τῷ πρόστεν χρόνω πέρι τῇ β ψ 

ϑ ὅν, ἡ » Ν »“- 7 « “ ., 

ἐμοχϑησάτην. Ταῦτω δὲ σοὺ τυχόντες, υπισχνουντῶι! σοι 32 
3 7 ἔτ ͵7 ς "»-7Ἤ" » ΚΝ "" Αι, ς Ν 

ἀντὶ τούτων, ἐὰν βούλη ἡγέσϑωι αὐτῶν, καὶ ἐὰν οἱ Θ᾿ εοὶ 
.« Ὄ Ε 7 2 Ν « 7 7 5 Ν « 

λέω ὠσίν, ἐπιδείξειν σοί, καὶ ὡς κόσμιοι εἰσὶ, Ἀώι ὡς 
« Ἶ βο ο Ζ τ , Ν -“-- 

ἱκανοὶ, τῷ ὠρχοντι πειϑόμενοι, τους πολεμίους συν τοις 

ϑεόὶς μὴ φΦοβέϊσϑαι. 
7 » ς »Ὁ"ὋὍ» » »“, Ν 7 

γενόμενον καὶ ὥρξαντω ἑαυτῶν τέῖρων λαβέϊν καὶ Δεξίπ- 

΄ ΄ »“᾿ 

Δέοντωι δέ σου καὶ τοῦτο, τῦωρου- 33 

Ν » ΡΣ - “ ΔΩ Ν 
σου καὶ σῷων κωὶ τῶν ὠὡλλων, οἱος ἐκωστὸς ἐστι, Καὶ 

᾿Ν -"- Ψ) « ᾿ ο“΄ Ε Ρ᾽: »" ε ἐδ 

τὴν ἀξίαν ἐκώστοις γέίμαι. ᾿Ακούσας ταύυτῶ ὃ Κλεέαν- 34 
Ε] μ᾿ Ὡς Ν Ν 9) ͵7 ΓΕ" 3 

δος" Αλλὼ ναὶ μὼ τω Σιὼ, ἔφη, τωχύ τοι ὑμιν ἀπο- 
δὲ Ν ΄ "7, αι δε 7 ἐν ᾿ Χ 

Ἀρινουμῶι. Κωὶ τῶ τε ἄνδρε υμιιν δίδωμι, κῶὶ αὑτὸς 
᾿ " τος ε 9 " Ἄ ΔΟὶ ) ΓῚ »; 

πωρέσομοι" καὶ εν οἱ “)εοὶ παρωσιθωσὶ τι, ἐξηγήσομαι 
ΩΣ Ὰ 7 ; ᾿ς Ζ “- 3 ᾽ 
εἰς τὴν Ἑλλάδα. Καὶ πολὺ οἱ λόγοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶν, 
ἈΠ » Ν ε Δ (5 Ὑ ς εἴ ζ 5 

ἡ οὺς ἐγὼ ταερὶ ὑμων ἐνίων ἤκουον, ὡς τὸ στράτευμω ἀφι- 
,““Ὅ " Ν 

στῶτε ὠπὸ Λακεδαιμονίων. 
᾽ 7ὔ ς Ν Ω “ δ᾽ οὐδ" ᾿ ἃ 
Εκ τούτου οἱ μὲν ἐπαίνουντες ἀπήλϑον, ἔχοντες τῶ 35 

7, οὐ δ εν 7 5 ἴω 7ὕ ; ζ" 
ἄνδρε" Κλέανδρος δὲ ἐϑύετο ἐπὶ τῇ πορείου, καὶ συνὴν 

΄»" »"». Ἂ 39 Ἀ 

Ξενοῴωντι φιλικῶς, καὶ ξενίαν συνεββώλλοντο. Ἐπεὶ δὲ 
ΓΤ 2 "ς Ν Ψ » ὯΛ ῬΝ 

καὶ εωρῶὼ αὑτοὺς τὸ πωρογγελλόμενον εὐτωκτως ποιουν- 
Ν », ᾽ ν» ς Χ δ 3 “ 

τας, καὶ μώλλον ἐπεθύμει ἡγεμνῶν γενέσθαι αυτων. 

σιρόσιγεν) Ῥατ , ἔμκσροσϑεν ὨΔΌ ΕΓ. ΡΓῸ 
χρόνῳ ταᾶτρο ΨΠΠ]ΠοΙ, χωρίῳ. 

33. ἄρξαντα ἑαυτῶν) [τὰ Εαά. νεῖ. 
εἰ Ετοη. αὐσῶν οὐτὴ ϑῖορῃδηο ΥΥ εἰίκε. 

οἷος----νεῖρα.} ὅὰηῖ, σας]. Εἴοη, οἷς 
--“εἰνᾶϊς 

34. τὼ Σιὼ] Τὰ ΑἸάϊπα, δίερῃ. Ρὰ- 
τι, σοὺς ϑεοὺς Παπίϊη8, τὼς σίως Θ πε, 
[εξ ἴῃ τηδύρίης σὼς ϑεὼς Παθεῖ. νὴ σὼ 
σιὼ Ἑτοη. [πιε]]Πραηῖὰγ Οδῆου εἴ 
ῬΟΙ]αχ. Οἔ, ΗΕ] ]δηϊσ. ἵν. 4. το. Μεὺτγ- 
ἰ Μ|ιοεΙ]]. Τάσοη. 11. ὃ. τῷ σιῷ εἴ ἴῃ 
τηδτρῖηα ΨΊΠ)οΙ, 

παραδιδῶσί τι] δὲ αἰϊφμϊα δον 1 δρε- 
ἐς ἀεάογίηί, Ἰπιτεγργείαταγ εκ. καὶ 
αι αἰϊφμοά ῥγοίῥεγσηφιε ῥογίϑηάε- 
γα, Ἠατοπιπίοη. ΜΙΠὶ ἰοουβ ἢἰσ 
ΟῚ ἴδηι εξ νἹἀείατΓ. 

πολὺ οἱ λόγοι] Ῥατ, σολὺ ὀλίγοι, 
Εἴοη. συε], Εἀά. νεῖϊ. πολλοὶ οἱ λ. 

ἀφιστᾶσε] Ματρο ϑίερῃ. εἰ Ῥατγ, 
ἀφίστατο. Μιάείυτ ἀφίσφαιτο νο] αἰ Εξ 
ἄστεα ΠἰὈτα 5, 

3.5. ἔχοντες) Οτηϊῆί ΤΠ πίῖηᾶ.  6- 
Ἰη4ε σε ροῖξ ἐθύεσο ουπὶ ϑίερῃαπο 
οταῖπὶ Ἡυτοβιπίοη εἰ νΝεϊίκε, τεῆὶ- 
ἴα εχ Εάάα. νεῖῖ. σε]. Ζευπε. 

ξενίαν συνεβάλλοντο) Ῥατὶ, ξένια συνε-- 
βάλοντσο. Ῥοϊειίας. ουπὶ ϑίερῃϑηο 
τεοερὶς Ηυτοπιηίοη εἰ ν  εκε. Νοί- 
{τὰ εἰ ἴῃ ΑἰἸάϊπα. συγκατεβάλλοντο 

Φαπίπα οατῃ Ουε]ῇ, ᾿ 
καὶ μᾶλλον] Μαῖρο δίερῃ, Ῥατγί. 

Ετοη. ἔσι δἀϊαπραης. ἱπάϊάεπι γενέ- 
σϑαι ἀδάϊ ρίο νυ ]ξαῖο εἶνον, 
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Ἢ 9 Ν τ Σ τᾷ “4 . ΟἹ 5 Ν ὦὔὦΨἃ ε » 3 ψο σὸν ξ 

86 Ἐπεὶ μέντοι ϑυομένῳ αὐτῷ επὶ τρεῖς ἡμέρας οὐκ ἐγίγνετο 

Ἐμοὶ μὲν 

οὐκ ἐθέλει γενέσθαι τῶ ἱερὰ ἐξάγειν' ὑμεῖς μέντοι μὴ 

ς ε Ἂς ΟΝ, α ἈΝ . ΝΑ. εὴ 

τῶ τἐρῶ, συγκωλεσῶς τους ΥΡΕΝΆΟΝ εἰσ εν" 

ἀϑυμεῖτε τούτου ἐνεκω ὑμῖν μὲν γὰρ, ὡς ἔοικε, δέδοται 

ἐκκομίσαι τοὺς ἀνδρας" ὠλλὼ πορεύεσσε.. Ἡμεέϊς δὲ 
ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἥκητε, δεξόμεθα, ὡς ἂν δυνώμενα 
κάλλιστα. 

27) ἊἜκ τούτου ἔδοξε τοὶς στρατιώταις, δοῦναι αὐτῷ τὼ δὴ- 

μόσιω πρόβατα. Ὁ δὲ, δεξάμενος, πάλιν αὐτοῖς ἀπέ- 

δωκε καὶ αὐτὸς μὲν ἀπέπλει. Οἱ δὲ γερά ξέρη; 

ἐρρ φρο γε τὸν σῖτον, ὃν ἤσων συγκεκομισμένοι, καὶ τἀλ- 

38 λω, ἃ εἰλήφεσαν, εξοχιρεύμπα δὼ τῶν Βιθυνῶν. ᾿Ἐπεὶ 

δὲ οὐδενὶ ε ἐνέτυχον πορευόμενοι τὴν ὀρϑὴν ὁδὸν, ὥστ᾽ ἔχοντές 

τι εἰς τὴν φιλίαν διεξελθεῖν, ἔδοξεν αὐλριῶ τοὔμπαλιν 

ὑποστρέψαντας ἐλϑᾶν μίαν ἡμέρμε καὶ γύκτω. Τοῦτο 

δὲ ποιήσαντες, ἔλαβον πολλὰ καὶ ἀνδράποδα. καὶ τρό-- 

βατα" καὶ ἀφίκοντο ἐἑκταῖοι εἰς Χρυσόπολιν τῆς Χωλκη- 

δονίας, καὶ ἐκεῖ ἔμειγαν ἡμέρας ἑπτὼ, τὰ λάφυρω πω- 

λοῦντες. 

36. οὐκ ἐγίγνετο) ἙΔά. νεῖι. (εχ- 
εερία (8414].) (σαε!ῇ. ὡς οὐκ ἐγίγνετο. 
ΠΤ) οϊπάς Ραγ. οὐ “ελέϑει Ὠάθεῖ. 

ἐξάγειν] 91Ο ἀργὰ ἴἰς ἄν, 7: ϑυομένῳ 

ἡένωαι ἐπὶ βασιλέα. δὶ ν]άς αῃηποϊδίδ. 
δεξόμεθα) Μα]ε συεὶῇ. δεξώμεϑα. 
37. συγκεκομισμένοι)] ΑἸάϊπα συγκε- 

κοσμένοι, ἘΚΟΠ. κεκοροισμοένοι. 
38. ἐνέτυχον) 1ἰὰ εχ Ρατί, νυ]ρᾶ- 

τὑτἢ ἐνεσύγχανον σΟΥΓΕΧΙ. 

ἔχοντές σι εἰς] Ψεῖῦα τι εἰς οπηῖῆι 
Ειοπ. ἀεϊποαρβ Βτοάξοιιβ [ου!ρία τη 
ταάϊεθᾶῖ διελθεῖν ἀὰϊ ἐλϑεῖν, 

Χρυσόπολιν] Ῥατὶ, ΕΓ Χρυσούπολιν 
-λαφυροπωλοῦντες. ΙΟοὰ8 Ποάϊς ἃ- 
Ρυὰ Οτθοοοβ ϑλναάανγε νεῖ Εμάμάαν δὰ- 
ἀϊτ. Μαμπογί σθορί. στ. νὶ, Ρ. "ν Ρ.. 
5092. ; ' ' 



ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ Ζ'. 

ΠσΑΡΌΤ ἢ 

ὍΘκ μὲν δὴ ε ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν 
Ἕλληνες μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσω, ἐπεὶ Κῦρος ἐτε- 

» ἐν τῇ πορείο, μέχρις εἰς τὸν Πόντον ἀφίκοντο, 
Ὶ “ ἜΚ ᾽ -“ “ Ἀγ“ Ψ Ν ,δ ᾽ "": 

καὶ σώ εκ τοῦ Πόντου πεζοὶ ἐξιόντες καὶ πλέοντες ἐποίη- 
΄ " “ 3. .ὙᾺΣΖ » ἐ᾽ “Ὕ» 

σῶν, μέχρις ἔξω τοῦ στόματος ἔγένοντο ἐν Χρυσοπόλει τής 
Ζ 7 3 » 7 

᾿Ασίας, πάντω ἐν τῷ πρόσϑεν λόγῳ δεδήλωται. 
3 ᾿. Ν 

Ἐκ τούτου δὲ Φαρνάβαζος, τὰς κυ ϑς τὸ στράτευμα, 3 

μὴ ἐπὶ τὴν αὐτοῦ ἀρχὴν τάμε πται πέμψας πρὸς ᾽᾿Ανω- 

ξίβιον τὸν γωύαρχον, (ὁ δὲ ἔτυχεν ἐν Βυζαντίῳ ὧν) ἐδεῖτο, 
, ς 3 “»ἪΆ 3 « -“ 

διαβιβάσαι τὸ στράτευμα εἰ τῆς ᾿Ασίως, καὶ ὑπισχνεῖ- 

Καὶ ᾿Αναξίβιος 3 
΄ ἫΝ ς΄ Ν ψῪμΜωἝ »" 

μετεπέμψατο τοὺς στρωτηγοὺς καὶ λοχωγοὺς τῶν στρώ- 

Ψ 7 δ  ρὺ .« »' 

Το, σπωντῶ ποιήσειν ὥύυτω, οσῳ δέοι. 

ὍΣ 3 ᾽ ε ο»“ 9 »“, 

τιωτῶν εἰς Βυζάντιον, καὶ ὑπίσχνέιίτο, εἰ διαβαῖεν, μι- 

τι. μέχρι! Οπιταπι Ἑἀά. νεῖ, αἱ 1ηἴπἰοὸ ΤΠΙΡτὶ [αχιϊ. Ναπηι ὁ σρόσϑεν 
Ουεϊῇ. ἀεϊπάς ὅσα μὲν ἐκ σοῦ ἸΠόντου. 
1:4 Βιίδρἢ. εἰ Θυε] ἢ, μὲν οτηϊτταηι. 

πεζοὶ] (συ εἰξ, Ετοη. πεζῇ. Πεϊποερϑ 
ἐκαλέοντες τηᾶῖρο ϑίερῃ. Ρατγιί, Εἴοη. 
Ροῆεα ἐσοίουν ΕΑ. νετῖ. σε]. Ετοπ. 

ἔξω τοῦ στόματος) Ῥ. ΟΥ Πα ἀκ 
Βοίροτο ΤὭτγαοϊο Ρ. 23. εἴσω ναὶ ἔσω 
Το] θεπάπτῃ εξ εχ Ἴσοηίεηίαᾳ σεο- 
Βτδρογα τ νϑίθγατη τηοηεῖ, 

πάντα] Οτμϊτῖς Ρατ, Ετοη. ε- 
ἴῃσ6 05 τ] [οτὶρία πὶ ἐν τοῖς ἐσώνω 

λόγος, ἢ νο]α πε η δηϊεοςάθῃ8 1η16}}1- 
δίτατ, ΠΙΠ1] Παρεῖ ἀε 115, ὅσα ἔπραξαν 
οἱ “Ἕλληνες μέχρι τῆς μάχης. 

2. ἀρχὴν) Μδαῖρο δῖερῃ. Ραγί. Ε- 
ἴοῃ. χώραν. ϑεηυέηβ δέοι γεϊπεῖο 
τηΐϊμ5 ἀρίαπι ν᾽ ἀεαταν ; ἰρι ταν δέσι- 
σοὸ ΟΠ] ΟΕ Ὀδΐ, Πα απ 8 ἃ ῬΠαγπα- 
ῬᾶΖο ΠῸϊΪ δετὶ σαρεγεῖ, [1ἄθη νετῆς 
ν]άειαν ΤΣ τοῦευ. 

3. σῶν σπσρατιωτῶν)] Οταϊεῖς Εἴοι. 
ἀοϊηᾶς μισϑοόφοριὰν ὨδὈείΐ. 



448 ἘΧΡΕΡΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 
ε Ν κ, 

Οἱ μὲν δὴ ἄλλοι 
9} χ 3 - »ἭἪ᾽ ᾿ 

ἐφῶσων βουλευσάμενοι ὠπωαγγελέῖν" Ξενοῷων δὲ εἶπεν 

4 σϑοφορὼν ἔσεσθαι τοῖς στρωτιώταις. 

- ἀπ ε.- . " 2 ᾽ "»“" »“ 

αὐτῷ, ὅτι ὠπωλλάξοιτο ἤδη ἀπὸ τῆς στρατιῶς, καὶ βού- 

λοιτο ἀποπλεῖν. ὋὉ δὲ ̓ Αναξίβιος ἐκέλευσεν αὐτὸν, συν-- 
3 τ : Ὑ ε 

διωβάντω, ἔπειτω οὕτως ὠπωλλάττεσϑαι. ἜἘΦη οὖν 

ταῦτα ποιήσειν. 

δ᾽ Σεύϑης δὲ ὁ Θρὼξ πέμπει Μηδοσώδην, καὶ κελεύει 
"»"-ὦ». - ς ϑ ἀν 

Ξενοῷωντω συμπροϑυμεῖσθαι, ὅπως διαβὴ τὸ στράτευ- 
3 δ ον ΤΟ »“ ΄ » 

μώ, καὶ ἔζη αὐτῷ ταῦτα συμπροϑυμηϑέντι οὐ μετώμε- 
Ἐν, 5» 7 ΄ 

Θλήσεν. Ὁ δὶ εἶπεν ᾿Αλλὼ τὸ μὲν στρώτευμῶ διωβή- 
7 -ν Χ ͵7͵ ᾿ ᾳ Ἵν ΄ «4 ν 

σετωι τούτου ενεκὼ μηδὲν τελείτω μήτε ἐμοὶ, μήτε ὡλλῷ 
3 » » Ν 5 7 Ν 

μηθενί: ἐπειδὼν δὲ διωβῆ, ἐγὼ μὸν ἀπαλλάζεμιαι: τρὸς 

δὲ τοὺς διαμένοντως καὶ ἐπικαιρίους ὄντως προσφερέσϑω, 

ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ. 
’ὔ ΟῚ Ψ ς ε 

7) ἊἜἜκ τούτου ἡ θα ρυδ πώντες εἰς Βυζάντιον οἱ στρώω- 
ἣν » » δ ς 5 ͵ ΤΟΣ» 

τιῶώτοωι" καὶ μισϑὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ ᾿Αναξίβιος" ἐκή- 
Ν ͵΄ Ν ἂν Ν , Ἄ » 

ουξε δὲ, λωβόντως τὼ ὅπλώω καὶ σκεύη τοὺς στρατιωτῶς 
5» ΄ ε ΕἸ ψ» τ] Ν 3 ; ͵΄͵ 

εἐξιένωι, ὡς ἀποπέμνψων τε ὥμω καὶ ἀριϑ μὸν ποιήσων. 
-»“ ε »" 5, . Ε "ἦ ΕἾ 7, 

Ἔνταύθϑα οἱ στρατιωτῶι ἥχϑοντο, ὅτι οὐκ εἰχίον ὠργύριον 
ΣΙ 39 Χ 5 ν- ἔ 

ἐπισιτίζεσϑαι εἰς τὴν πορείαν, καὶ οκνήρως συνεσκευώ- 

ἄατὰ 

4. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι] Εζοη. οἱ δὲ “Ἐλ- 
λήνες. ἰάδπη ἀεϊηάθ οὐπὶ Ουεϊῇ, εἰ 
Ἑὰά. νεῖῖ. βουλευόμενοι ἢαθεῖ. Οὐπὶ 
ϑίθρῆδηο (δοῖζ Ῥατ, ϑεααξηβ ἀπαγ- 
γελεῖν εἰ ε διερῆδηι επηεηάδίίϊοηα 
Ρῖο ἀπαγγέλλειν, 
"Ἔφη οὖν ---- τσοιήσειν] ΜΊΠΙ ρετίοπα 

ΧοΠορδοητ5 τείροπαθητβ ΠοπΊ ΠΔῃ- 
ἄα ἔα ντάἀεττ. 

4. Μηδοσοδην] Ματρο ϑίερῃῇ. εἰ Ρα- 
τἰτ δίας Δημοσάδην Παρεῖ. Ιάδτη 
ΠΟΙΊΘη νἱἀεῖατ, αοά ῬοΙγϑεη 8 ΨΠ]. 
ρό. Ροίαϊε : ᾿Αμώγη “γυνὴ Μηδοσάκου 
βασιλέως Σαρματῶν σῶν ἐπὶ σὴν Ττοντι- 

κὴν παραλίαν καϑηκόντων, 

ταῦτα συμπρ.]} Εἴοηῃ, πάντα ὨδΌΕῖ, 

6. διωβήτετα!) Νεραιίοποίη οὐ δά- 
ἄσπε Τπηΐπα, Οαεὶϊ, Ετοῆ. ἀπὰς 
σσρώτευμοί μου 1οΥ] νοΪ]αἱς οὰπὶ δ516- 
Ρῆδηο. Μυτείαβ. οὗ τοϊαίωτη δὰ ἵἴδ- 
4Παδης5 τούτου ἕνεκα Ῥοί πε ροῦϊ ἰπ 
14}1} οταῖίοπα δὺ 4116 [ογρίοτε ραίαθας 
γνεῖκε. ἈΚαεξείαβ σατῃ ΑἸάϊπα εἰ Ρᾶ- 
τί Γ. ΠΙΌτΟ ἀδ]θνιε παραιοπεπ ϑίερμᾶ- 
Ὠΐᾶπᾶ. (ΟἿ. ιἴ. 27. 

δοκῇ] ἀσφαλὲς ἀἀάππι πἸᾶγρο ϑιερῆ. 
Ῥατ. Είοη. 

. εἰς Βυξφάνσιον] Ατισυϊαπὶ σὸ ἰἢ- 
τογετῖς Ετοπ. ἀεὶπάς ἐξεδίδου Βαδές 
Φαπίηα οὐτὰ εἰ. Ῥοῆεα ἀσοσέρο 
“ψώνται--- ποιήσωνται Ἑϊοπ. 

᾿ 
᾿ 

ἱ 
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Καὶ ὁ Ξενοφῶν, Κλεώνδρῳ τῷ ὡρμοστῆ ξένος γεγενή- 8 
δ Ν » ἢ ιν ς 5 ͵ 

μένος, προσελθὼν ἠσπάζετο αὐτὸν, ὡς ἀποπλευσούμενος 
4 ς ᾽ ἥ δὰ »᾿ ἢ 7 “" 5 Ν Ἃς 

ηδὴ. Ο δὶ ὠὐυτῷ λέγει Μη ποιήσης τὠυτῶ εἰ δὲ μή; 
»} »ἰ “ 2 ὴ, ν “ὝἝ Ἀ "δ Ἁ "» »" 

ἔφη, αἰτίων ἕξεις᾽ ἐπεὶ κοὶ νῦν τινὲς δὴ σὲ αἰτίωντῶι, 
« ᾽ Ἂς δῳ 7 Ν ͵ ε Ε ε ; 5 3 

ὁτι οὐ τώχυ ἐξέρπει τὸ στρώτευμω. Ο δὲ, εἶπεν: ᾿Αλλ᾽9 
3 λα 3 Ε "Ἢ « ᾽ν Ἰκὰ 3 

αἴτιος μὲν ἔγωγε οὐκ εἰμὴ τούτου, οἱ δὲ στρωτιώτω: αὐτοὶ, 
3 » ᾽ 93) Ἂς "Ὁ" 5 

ἐπισιτισμοῦ δεόμενοι, καὶ οὐκ ἔχοντες, διὼ τοῦτο ὠθϑυ- 
"““" Ν 3 1). 95) 3 “4 

μουσι ρος τὴν ἔξοδον. ᾿Αλλ ομως, εῷη, ἐγω σοι συμ- 
͵7 3 -“ ς 2 Ν ». 3») 

βουλεύω, ἐξελθεῖν μὲν ὡς πορευσόμενον' ἐπειδὰν δὲ; ἔξω 
ζ΄ Ν 7 ͵7͵ 2 7 -“ 

γένηται τὸ στράτευμα, τότε ἀπαλλάττεσθαι. Ταῦτα 
3) ς "» 3 ᾿Ν 2 » δ 

τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοῷων, ελϑόντες πρὸς ᾿Αναξί(βιον διωπρα- 

ξόμεϑα. Ὁ δὲ ἐκέ- 
«“ - “" Ν 7 2 9 

λευσεν οὕτω τσοιεῖν, καὶ τὴν τὠχίστην ἐξιένωι συνεσκευωσ- 

«“ 3 93) Ὁ 

Οὕτως ἐλϑόντες ἔλεγον ταῦτω. 

μένους, καὶ τροσανειπεϊν, ὃς ἂν μὴ τπαρῆ εἰς τὴν ἐξέτασιν 

Ἔν- 

τεῦλγεν ἐξήεσαν οἱ τε στρατηγοὶ ττρῶτον, καὶ οἱ ἄλλοι. 

Καὶ ἄρδην τιώντες σὐλὴν ὀλίγων ἔξω ἤσαν, καὶ ᾿Ετεόνικος 

εἱστήκει ταρὼ τὰς πύλας, ὡς, ὁπόταν ἔξω γένωνται 

Ν 2 εἶ 3 ᾿ .“ ΓΗ δι ὌΝ » 7 

Ψ,ωώ εἰς τον ἀριϑ μὸν, οτέ ὠυτος οαὕτον αἱἰτιώσετοῶι. 

7 3 Ἄ Ν ΄ Ν ᾿- ἊΝ 2 

πάντες, ἀποκλείσων τὼς πύλας, καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβω- 

λῶν. 

8. ξένος γεγενημένος) Ἐείριος [1 τὶ 
γΥἱ. 4. 35. ξενίαν συνεβάλλοντο. 

προσελθὼν) Ἑΐκοη, αὐτῷ δαάϊϊ : {ε- 
ααδη5 ἀποσλευσούμενος ἀεθεῖαγ Ρατί, 
1ἰῦτο ρσὸ νυϊξαγὶ ἔογπια ἀποσλευσόμεε- 
γος. 

9. καὶ οὐκ ἔχοντες) Οὐηίτῖς ῬατιΓ, 

εἰ Εἴοη. Μα]]επὶ ἀργύριον Δἀαϊτα πη 
Γαρρεἀϊταῆεητϊ. 

1Ο. ὅμως} 1 απιὶπᾶ ὃ μὲν Παρεῖ, ἀε- 
ἰηάς ΟΘμε!ῇ. διασραξώμεϑα. Ψαϊρο 1ε- 
Βεῦθαῖαγ; διαπραξόμεϑθα οὕτως. ᾿᾽ἜἘλ- 
Ὡόνσες. Μετιτίοτ αἰδιπέϊο νευθοτγοτη 
ἀοῦεῖαγ ὙΥ εἸΚιο. 

11. συνεσκευασμένους) Ἐΐοη, συσκευ- 
«σαμιένους, ϑεαθξηβ εἰς σὸν ἀριϑιροὸν 
ἀεάϊ εχ Ῥαγιί, υϊρο αἰτζεγα πὶ εἰς 
αὐεῇ. 

12. τυρῶτον] ῬατὶΓ. τυρῶσοι. Ὠεϊπάς 
ἰὸς Βεοάροι εἰ Εἴομ. καὶ ἄρδην «τι 

πάντες. Ἑδάδτιη (οτίρίατα οὐλἶο τε 
εἴ ἴἰπ Ρατ, εἴ πηᾶιρῖης ϑίερῆῃ. 

καὶ ἄρδην ττάντε:] Θυϊά πηᾶΓρο 
ϑιερΡῃ. Πυεγ Βτοάδι, Ραγιῖ. Εἴοῃ. νὰ- 
τἰείαιῖ5 ἤος ἴοσο Παρεδηῖ, τηοάο ἀϊ- 
ἔϊαπι εἴ. Μαϊρο εταῖ καὶ ἤδη τε πάν- 
σες. Ατβορῆδη. ῬὙπείπηορῃ. 274- 
Ευτὶριἀδ5 Ἰαγαῖ : ὀρονυμ ποίνυν σσάντας 
ἄρδην ποὺς ϑεούς. Ηείγοῃίι5. πείοϊο 
πᾶς ΤὈπηΐα πὶ ᾧροῦδον ἄρδην ἰπίεΓρτε- 
ἰδῖαγ σαντελῶς ἀφανές. 
ὁσόσιαν --- γένωνται) ῬατΙΐ, ὅσόσε--- 

γένοιντο---οσυγκλείσων. ϑεαμεηβ ἐμβα- 
λῶν νυϊραῖο ἐμβαλὼν στῇ ϑίερῃα- 
πἰᾶπα ἐεσαπάα εἰ (Οεϊῇ. τεέϊε ΓαὈἢ1- 
ταῖς Ζεῦπα. [ῖπ Ατσγίαπὶ Απαρδῆ νῆῇ. 
27» 4. ᾿Αλέξανδρος ἐς τὸν Εὐφράσην τῦο- 
σαμὸν ἤει ἐμιβαλῶν (οτ αημάμτα ετἰς ἢ- 
τα θυ, ἤθη ἐμβαλών. 
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Ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος, συγκωλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ 

ἘΧΡΕΘΙΤΙΟ ΟὙΕΙ. 

ἊἿ ὃς 937 Ἂς Ἃ 2 ὶ 

τοὺς λοχωγοὺς, ἔλεγε᾽ Τὼ μὲν ἐπιτήδειω, ἐῴη, λωμβά- 

γετε εκ τῶν Θρακίων κωμῶν" (εἰσὶ δὲ αὐτόθι, πολλαὶ 
Ἁ 327 ΝΞ ͵ 

κριϑαὶ καὶ πυροὶ, καὶ τώλλω τὼ ἐπιτήδεια) λαβόντες δὲ 
7ὔ 3 δ 5ς 3 » ἣ εὦν»ν ι 

τορεύεσίϑε εἰς τὴν Χεῤῥόνησον, ἐκέ! δὲ ἹΚυνίσκος ὑμῶν μι- 
ἊΨ 7 ΄ »" »"»" 

Ἰάσϑοδοτήσε. Ἐπακούσωντες δὲ τινες τῶν στρατιωτῶν 
φρω Ἷῃ ἢ »Ὺ΄»"» »΄»"  ῳ ᾿ ΕῚ »Ὗ 

ταῦτω ἤ καὶ τῶν λοχωγῶν τίς, διωγγέλλει εἰς τὸ στρώ- 
᾿ ς Χ 2 Ψ "“ 

Καὶ οἱ μὲν στρατηγοὶ ἐπυνάδώνοντο τσερὶ τοῦ 

Σεύϑου, πότερω πολέμιος εἴη ἢ φίλος, καὶ πότερω διῶ 

του ἱεροῦ ὄρους δέοι πορεύεσθαι, ἢ κύκλῳ διὰ μέσης τῆς 

Θρώκης. 
3 τ δὲ - “ ὃ Ψ» ς »“" 2 

Ἐν ὦ δὲ ουτοι ταὐυτῶ διελέγοντο, οἱ στρωτιωτῶι ὠνῶρ- 
4 » εὐῖῦ φ Ἄ Ἂς: ἊΝ ων: ς 

πάσαντες τὼ πλώ ϑέουσι δοόμω τυρὸς τὰς πύλας, ὡς 
Ζ 3 Ν »“» Ὰ Ζ΄ 

σῶώλιν εἰς τὸ τεῖχος εἰσιόντες. 
ε λ»9 Ἂ ς 

Ο δὲ Ἐτεόνικος καὶ οἱ 
Ἀν" » “ν « “ . ΩΡ Ἶ ς Ἢ 

συν ὠὐὑτω, ὡς ᾿εἰδὸν τροσϑέοντως τοὺς ὁπλίτας, συγκλεῖ- 
Ν σὰ ΕῚ 

Ἰόουσι τὼς πύλας, καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβάλλουσιν. Οἱ δὲ 
ἰδ, 9) ἃς 7 δ," “ἢ 3 ᾿ 

στρωτίωτῶι ἔκοπτον τῶς πυλῶς, καὶ ἐλέγον, ὁτι ἀδικώ- 
΄ ᾽ Ψ 5 ᾿ς 7 ὸ Ν 

τατὼ πάσχροιεν ἐκβωλλόμενοι εἰς τοὺς πολεμίους" καὶ 
ζ Ἣν 7 5, 5.υ.,«. δ ἐδ 3 ἌΡ". κατασχίσειν τὰς τύλως ἔφωσαν, εἰ μὴ ἑκόντες ἀνοίζου- 

7 : 3. ΒΕ :Ν Ν 7, ἃς 

1γσιν.. Ἄλλοι δὶ αὐτῶν ἔθεον τώρώ τῆν Θάλατταν, καὶ 

παρὼ τὴν χηλὴν τοῦ τείχους ὑπερβάλλουσιν εἰς τὴν πόλιν" 

13. Κυνίσκος} Ῥατί[, Εἴοπ, Κυνικός. 
ἀεϊπάβ μισϑοδότης εἴη Εῖοα. Μεγθο 
μισϑοδοσεῖν ἤης δἀγεξϊο οαἱὰ Ὠδθεῖ 
Ηε]Ἰεηϊο. ἵν. 8, 21. Ὀγηϊίοατῃ [- 
οοπεῖὴ αἴξ, ααϊ ἴῃ Οπετγίοηείο θεἰ- 
Ἰαπλὶ οαπὶ ΤὭτδοϊθυ5. σετγεγεῖ, ορὶπᾶ- 
ἴὰγΓ Ζεῦπεα, Ογη!]!Ἕοαπη Αρεῇ]αὶ Ιοτο- 
τὰ πὶ πιεπιοσᾶνι Νοῆεγ ἴῃ Δρεη]αὶ 
ΘΠΟΟΠΊΪΟ. 
14. περὶ τοῦ Σεύϑου] Τα πτῖπα, 6], 

τσερί τε Σεὔϑου. ᾿ 
ἱεροῦ ὄρους] Ὠϊνετία ΠΔ ἃ σΟΡ ΠΟΤῚ Π6 

ἴαρτα ἵν. 779.21. ἀξ ηὰὸ τηυΐτα ΡοΪγ- 
. Β[α5 Δ] Πὰς ἰοτὶ ρίοΓγαβ. 

15. οἱ στρωτιῶσαι) [τὰ Ῥατ, Ψ Ό]Κα- 
τὰπη οἵ τε στρ. Οὑτη ϑίθερῃδηο ἰῃ οἵ γε 
ταῦϊανῖς ΠαυιοὨϊηίου, Ζευηα, δΥεἰ- 

{Κκε. ϑεαιαξδηβ εἰς σὸ σεῖχος νυϊραῖσ 
πῦρὺς τὸ «. εχ Ἰίδτο Βιοάβι, Ουε!, 
Ετοι. αὐταῖς Ζεαπα. 

ιΙ6. καταόσχίσειν] Ἑτοη. σε δάάϊι, 
ααοά ἴπ. δὲ τπηαταϊα ἢ νοήατα Ραϊον 
ἀεϊπάςβ ἀνοίξωσι ἀαι Ῥατι, 

17. ἄλλοι δ᾽ αὐτῶν] Ρατί,. Ἐτοη. αὐ- 
σῶν οτηϊϊταπί : ἀεὶπάς ἐπὶ ϑάλατσαν 
Ῥατίί, πᾶς ἐπὶ σὴν 9. τη} 1 πὶ. 

τσαρὰ τὴν χηλὴν) Θαϊάδπι ἱπι6}}}- 
δαηῖς ὈτΙδοΪλἰὰ, τηοΐεβ, ἄρϑεγεβ Ροΐς- 
τὰ ὰ πΔ, 4αἱ ροτγία) ΒυΖαπι απ οἰδὰ- 
ἀεγεηῖ, ᾿ἰδυάαπίααθ ἰοσὰπη Ϊοη 8 
ΟῚ ΠΌτο ᾿ἰχχὶῖν. Ρ. 1241. ἄς ΒγΖἂῃ- 
11 Ῥοτγία)αβ: δ σε λιμένες ἐντὸς τεί» 
χοὺς ἀμφοτέροι κλεισσοὶ ἁλύσεσιν ἦσαν, 
καὶ αἱ χηλαὶ αὐτῶν τσύργους ἰφ᾽ ἑκάτε- 
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Ἵ ἣΝ ΔῚΣ τὴ "52 »" » ε 

ὥλλοι δ᾽, οἱ ετυγχιῶνον ἔνδον ὄντες τῶν στρατιωτῶν, ὡς 
ς ΙΝ δι ἃ “ 7, ͵ 7 Ὁ ὁρῶσι τῶ ἐπὶ ταῖς πύλαις πράγματώω, διωκόψναντες ταῖς 
3 7 . »Ἣ»Μᾳ ΕἸ 7 Ἂ , Ἶ ͵7 Ξ ς δ᾽ 

ἀξίναις τὰ κλεῖθρα, ἀνωπεταννύουσι τὰς πύλως" οἱ 
᾽ 7) 

εἰσπίπτουσιν. 
ε Ν ΜΈ ς " 
Ο δὲ Ξενοφῶν, ὡς εἶδε 

ε Ν᾽ ͵ὔ .- ἢ ὝΨΆ.- Ν 

ὡρπαγὴν τρώποιτο τὸ στράτευμώ, καὶ ἀνήκεστω κοκὼ 

τῷ γιγνόμενα, δείσας, μὴ ἐφ᾽ τῷ 

γένοιτο τῇ πόλει καὶ αὐτῷ καὶ τοὺς στρωτιώτωις, ἔϑει, 

Οἱ δὲτρ 
Βυζάντιοι, ὡς εἶδον τὸ στρώτευμια μον εἰσπίπτον, Φεύ- 

»" ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖω, οἱ δὲ οἴκαδε" 

ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγχωνον ὄντες, ἔξω" οἱ δὲ καϑεϊλκον τὰς 

τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σώζοιντο" σώντες δὲ ὦοντα 

Ὁ δὲ ᾿Ετεόνι-- 20 

Ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος, κωτα- 

Ἀ ᾿ὰ γ, ξρ, Ἂν ᾿ς Ὁ ὧν 

κῶϊ συνεισπίπτει εἰσω τῶν πυλῶν σὺν τω ὄχλῳ. 

ἀπολωλένωι, ὡς ἑωαλωκυίως τῆς πόλεως. 
᾽ Ἂ, γ 3 ΄, 

κος εἰς τήν ὠκρῶν ὠὡποῷευγει. 

ξα πολὺ προέχοντὰς ἔφερον.  γαχατῃ 

Πίς χηλὴ στὸ τείχους τηαεπιοταΐαΐ, 
αυ δηλ Μοτγὰβ ἰπιθγργείαϊιγ τχανΡ1716771 
ἰαρταμενη δηη] 6711 π270.. Ο] ΤΉ ΑΜ ΎῊ τη: 
γμ απηδι, ϑοΏο Ια ὙΠαονάϊαά 15. δά 
ἸϊΌτατη ἱ. ο. 63. χηλὴ καλεῖται οἱ ἕμ- 
προσϑεν σοῦ τυρὸς άλασσαν πεΐίχους 
τυροβεβλημένοι λίϑοι, διὰ τὴν σῶν κυμά- 
τῶν βίαν, μὴ τὸ τεῖχος βλάπαοιπο" εἴ- 
ῥρηταῶι δὲ παρὰ πὸ ἐοικέναι χηλῇ βοός. 
Θ᾽ πα ΠἸταἀμθτη. ἀηραΐθα Ὀον}}]}88 ρεγ- 
{ρίσεγα δαυϊάδπὶ ἤοη φροῆαπι. 8εά 
ααδπιὶ ροτῖας ἄὰο ΒνΖαητ! πιοοπὶθὰβ 
ἀτγθϊὶα οοποϊμάεδτγαηῖαγ, Ροιοῆ χηλῇ. 
εἶξε ἤπηὰὶ σοῦ τείχους εἰ ροτία τη, 
λιμένων. ἴῃ ἴοοο ΤΠαογάϊάϊς. ἱρίο 
Ἰαυάαῖο εἴ ἀε υτθε τη τ τ πιὰ Ῥοιϊ- 
δὰ : καὶ τσαρῆλϑε τσαρὰ τὴν χηλὴν 
διὰ τῆς ϑωλάσσης βαλλόμενός 4ε καὶ 

χαλεπῶς. Αἴεσεγο ἴσοο νυἱϊ. 53. εἰ ἀε 
ϑυτγασοῇβ : ὡυαρεβοήϑει ἐπὶ τὴν χηλήν. 
Ὁιτοῦίηις δά ροτγία5 ογερὶ ἀϊπεπὶ νεγ- 
ἴση. ΙΙροβόλδυς Ἰ)ετηο  ΠεηΪ5 ᾿ητοτ- 
ὙΡτειαῖασ Ηᾳτγροοσγαῖίοη, εοίἀεπιααε 
ἱπῖε!} 5} νο]α  θ ν]ἀθηῖαγ ϑοΠο)ϊα 
Τηπογάϊάεα. Αττγαημὰ5 ΑηδΌ, ἣν τι 
ἄε ταυτὸ Ῥγτηὶ αΓΟΪ5 Ἰοφαεηβ : ὅσι λές- 
9.0) σ“ολλοὶ ἐς τὸ πέλαγος τοροβεβλημένοι 
ἐξεῖφγον σὴν ἐγγὺς {τῶν ναῶν) τσροσβο- 
λήν. Εοίάς τη ἰπλη ἐξᾷ ες πφοβόλους νο- 
οαῖ; ὅπου δὲ καϑ)ιαρὸν τσεποίησο τῶν 

πιροβόλων τὰ τεῖχος, αὖ χαλεπῶς ἤδη 

σαύτῃη αἱ νῆςς τπγροσεῖχον. ϑεὰ ἀυπὶ 
ἱρίατπι Ὠιοῦ 5. ἰοσαπιὶ σοΐμρᾶτγο, νἱάθο 

᾿π 60 ΠΪΠ1] ΕΠ ργϑο 1, αὐ σαὶ Μῖο- 
ΙῸ τὴν χηλὴν τοῦ σπείχους οτερίἀϊπεπὶ 
ΠΊαΤΙ ἸΠτογρι θαι ἰἴσθαῖ, Αὔητα ὑγῸϊ9 
Ρογλοστῖὰ (τείχη) εταῖ περίβολος, ἐς 
400 πο Πῖο: «οῦ δὲ δὴ περιβόλου τὰ 

μὲν πρὸς σῆς ἠπείρου μέγα ὕψος, ὥστε 

καὶ τοὺς τυχόντας ἀπ᾽ αὐτῶν ἀμύνα- 

σϑαι" τὰ δὲ τορὸς τῇ ϑαλάττῃ ἧσσον" 
αἵ τε γὰρ τουίπραι, ἀφ᾽ ὧν ἐπτῳκοδόμητο, 
καὶ ἡ τοῦ Βησσόρου δεινότης ϑαυμαστῶς 

σῷφίσι συνεμάχουν. ὝΤαϊη (ἐπαμπιίυτγ 
νεγῦα ἀς ροτίῃ 5 «πη θὰ5. ττγθὶφ 
ΠΟΙ ρΙ ΠΕ 15, αυδὲ αρτα ροίαϊ. 56 Γ- 
Ρίοον ἰρίτας Χεπορῃοηίθπι ἰοαὰὶ ἐδ 
Ρτγοπιοητςοτίογα τὰ ἀπτ ἰἀΧΟΓὰ πὶ ὈΓᾶ- 
σὨ5 ἰπ πϊᾶγα μαχῖᾶ ΓΕ ΠῚ ρῥτο]βέτί5, 
εἰ χηλὴν ταίεγεπι θυ, δῖ ᾿ρ[ἀ5 Ροτῖ- 
τὰ5 αἰϊαεγὶ 5. πΊοὶδβ, χηλὴν τείεγεηϊαβ, 
Ἰητεῖ!ρὶ νοὶ θε. πεείβολον δπΐτα ὑγ- 

᾿ΠΌ15 ἃ ἰαῖδτο τηδτῖηο ΠιΠηΠῈ5 αἰτατη ἔα- 

1ΠῸ εχῆταξϊατη ἴῃ ριοπηϊηθηε θὰ ἴῃ 
τᾶτε Γυρὶ Ὀὰ5, Πρηΐῆοαᾶιῖ ΠὨίοη. 

ὑπερβάλλουσιν] Μᾶγϑο δίερῃ. θοτ 
Βιοάοοὶ, Ῥαγ, Ετοη. ὑπεῤβαίνουσι. 1)ε- 

ἴμὰς διωκόσποντες Ῥατὶ, 
18, αὐτῷ] Ῥατι, ἑαυτῷ. ᾿ 
19. ὅσοι δὲ ἕνδον] Ορρμοῃηὶ τῷ οὔναδε, 

τεξὶς τποπὺπαῖὶς ΥΥ εἰΐκε. 
20. ἄκραν----ἀπκρόπολιν] Τιεοποϊανίος 

υἰγζαίρυς ἀγρέα ἰατεγρτοίαταΣ, Αρεᾶ- 
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Ν ; ᾿" 32 ε Ν ἢ» “ δι ςς 

δραμὼν ἐπὶ τὴν Θάλατταν, εν ὠλιευτίκω πλοίῳ σεριε- 
2 Ν 3 7 ἂν 2ἋᾺΝ ΄ 3 

σλει εἰς τήν ὠκροόπόλιν, Κῶ εὐθὺς μετωπεμπέτωι ἐκ 

Χαλκηδόνος ζρουρούς" οὐ γὼρ ἱκανοὶ ἐδόκουν εἶνωι. οἱ ἐν 
»,.,ν»γἦ ω» »“΄ ᾿ς 7 

τή ὡκροπόλει ΤΆΣ τους ἄνδρας. 

Οἱ δὲ στρατιώται ὡς εἶδον τὰν Ἐενοφώντω, τροσπίπ-- 

τουσιν αὐτῷ πολλοὶ, καὶ λέγουσι: Νὺν σι ἔξεστιν, ὦ. 

Ξενοφῶν, ἀνδ γενέφϑαι. 

ἔχεις χρήματα, ἔχεις ἄνδρως τοσούτους. 

Ἔχεις πόλιν, ἔχεις τριήρεις, 
»“ ΕΝ 35 

Νυν ὧν, εἰ 
ὥ, 7 ς “ 5. 7 δι, (ἃ “»“" Ἁ ζῃ ΄ 

βούλοιο, σύ τε ἡμᾶς ὀνήσωις, καὶ ἡμέις σὲ μέγων ποιή- 

Ὁ δὲ ὠπεκρίνωτο" 
3 3 με ΄ 
Αλλ᾽ εὖ τε λέγετε, καὶ 

“ 5 Χ 3 -“, ΄ ἣ 

ποιήσω ταῦτα" εἰ δὲ τούτων ἐπιθυμεῖτε, ϑέσϑε τὼ ὕὅπλω 
᾽ { ς ͵ 

εν τάξει ως τὠχιστω. (Βουλόμενος αὐτοὺς κατηρεμη- 
Ν δὲν 7 “ Ἂν Ἂς 7 ον 

σι, καὶ αὐτὸς πωρηγγύω ταῦτω, καὶ τοὺς ἄλλους ἐκέ- 
“ Ἂν ὦ « Ἃ 28 λευσε παρεγγυῶν, καὶ τίϑεσθαι τὼ ὅπλω.) Οἱ δὲ, 

3 [1 ΕῚ ς “᾿ "Ν 

αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑωυτῶν ταττόμενοι, 
ΕἾ Ὁ «ς "» 3 2. ἡ 

ο, τε ὁπλιτῶι ἐν ολίγω 
Ζ7 ΕῚ » 3 ων» ς ᾿ ΕἸ Ν Ἃ 

χρόνω εἰς πεντήκοντω ἐγένοντο, καὶ οἱ πελτωσταὶ επὶ τὸ 

24 κέρως ἑκάτερον παρωδεδρωμήκεσαν. Τὸ δὲ χωρίον οἷον 
ῃ μ ΄ 2 ἮΝ ͵ ΄ 

κάλλιστον ἐκταζασϑαΐ ἐστι, τὸ Θρώκιον κωλούμενον, 

δου σοηίτγα τοξξε {Ππ|4 φγοντοροΥ 11,722) 
ΠΟ ψεῖοὸ αγοθη!. ἄκρων εξ αἀαδᾶπὶ Ρο- 
Ἰγθϊα5 ἱν. 43. προοχὴν ἀκρωσηριάζουσων 
ψε], αὐ 4111 ΠἰΌτὶ Παθεπῖ, ἀκρωρειάξου- 
σῶν αἰοὶϊ, σὰπὶ ἔδηο ΜΜεγουτ}, ματα 
Ζευπηε : αὐθὸ ορίηἷο ηὐᾶτη Πὲ ΑἸ] θη 
ΔῸ ἱρίο Ἰοσούατηα ἤτὰ, ἀοσεῦιῖ ᾿ηΐρα- 
δϊα τὰ] (Θ4}}} Βατγόιέ, δἀ)αηξὶα [τ|- 
ΠΟΙ Απδομδιῆάϊβ ΝΟ. 2. Οετεγατῃ 
τηᾶῖϊθ Ρατῖί, ΌῈΓ ἀγορὰν Ὠδθδῖ ΡῥτΤῸ 
δκραν, 

23. σὸν Ἐξενοφῶντα) Ατισο]απὶ ο- 
τηϊταπε Εαάά. νεῖῖ. σε]ῇ. Εἰοη. 

Νῦν ἄν, εἰ βούλοιο] Ψαϊρο οταιτη 
ἂν ἐχ Ῥατγ, εἰ Εἴοη. 8δά]εοὶ οὰπ Ζευ- 
πίο, ριοθδηΐε εἰϊδηϊ Ῥοτίομο.. ϑοϊο- 
σϑτῃ ογδῖοηαγη οὐπλ ο ̓τογα τη ἄν ρτθο- 
ταὶ γε Κα. 

τοοιήσαιμκεεν)] Εἴοῃ. 1ἰὈτὶ τοοιήσοροεν 
εαυϊάδπι ρτγϑείεσο. 

22. ϑέσϑε----ἰν τάξει] Θυοά Χεηο- 
ῬΏοη δττηδίος οοπῆοτα ἴῃ δοῖε 10- 
Ῥεῖ, [ἃ ἤρτὶ, πε ἀϊσυγγεγα ΡῈΓ αὐθθτι 
εἰ τυτηυ]τυατγὶ ροΙΠπί, τποπεὶ ΥΥ εἰ- 

΄ 

{Κε, δάάεδηβ πιετὶίο πος δέϊαπιὶ Χε- 
ΠΟΡΠΟηΙ5. ἰδυάαγὶ ἴῃ ΟΠ οπὶβ 180 
εσταγ δά Μαιτγιάδση Εριἢο]α, 

καὶ αὐτὸς παρηγγύα ταῦτα] Τιητὶ- 
πᾶ Ὦθοο οπλϊῆςϊ ; Οπε!ζ. οαπὶ ΑἸάϊπα 
κατηγγύα, ταᾶτρο ΨΙ]οῖΐ, κατεγγύα. 
Ἐχ Ῥατγίί. αὐτός τε ἀεάϊι Ζεαπς Μ|ῃὶ 
νετῦα τη8]6 αἰπιπέϊα Ἰερὶ ν᾽ ἀεπίαγ, 
εἴ τηϑ] τὰ [14 Τοτρία : τάχιστα" βου- 
λόμενος αὐτοὺς κατηρεμῆσαι. (αἴ ρᾶτί)- 
οἱρίασα Ἰυησαῖΐαγ οὐπῇ δηϊεοξάθηζε ὁ: 
δὲ ἀπεκρίνωσο.) Ἰ)εϊπάε ἴογῖθο : Καὶ 
αὐτὸς --- τὰ ὅπλα, [αὈϊαῖο ρᾶγεηῖῃε- 
ἴεοβ ἤβῃο. 

23. πεντήκοντα) Μίδῖροὸ ϑίερῃ. ΡῬὰ- 
τι, Ετοη. ὀκσὼ δαῦεης. Ψυϊραῖατα 
ἂς Ἰατιταάϊηα, πο ἀς αἰττυάϊπε αδοϊεὶ - 
᾿πιογργείαϊαγ  εΠκα, υτὶ 11. 4; 26. 
Μαὶε, υἱἱ οδηίει Ηδικαγῖ, ϑεααθηβ 
ἑκάσερον ΘΧ νοσῇοης Ατηδίρι ἀπέϊυπι 
νυ]ραῖο ἑκάώσεροι Ῥγροῖα!ς ΠΤ δοποὶϊ, 
ῬΡοῖῆεα παραδεδραμηκότες Ὠδθες Ταητὶ- 
ἠδ. οὐπὶ Οε] . 

λ4. Θράκιον)] Ηε]]οπίσογαπὶ ἱ, 3. 

ἂν. 
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ἐρῆμον οἰκίων κῶϊὶι σεδινόν. 
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δ χα ἃ, δ χοή 

Ἐπεὶ δὲ ἔκειτο τὼ Ὁπλώ, 
Ν ΄ δω-. δὰ “, Ὰ, Ἀ 

καὶ κατηρεμήθησαν, συγκώλει ᾿Ξενοζων τὴν στρατίιῶν, 
“« 7 ἃ 

καὶ λέγει τώδε" 

Ὅτι μὲν ὀργίξεσϑε, ὧ ἄνδρες στρωτιῶτωι, καὶ νομυί- 25 
Ν ͵7] 2 ΄ ΕῚ 5. ͵] 

ᾧετε δεινὰ σωσχειν εἐξαπωτώμενοι, ου αυμόώζω. 
Ε Ν 

Εφων 
μ "» ων ῳ Ἂς 7 "- 

δὲ τῶ ϑυμῷ χωριζώμεϑα, κοὶ Λακεδαιμονίους τε τοὺς 
-“ ᾽ ν λ Ν Ἀ Ἃ 

παρόντως τῆς ἐξωπάτης τιμωρησώμεϑα, καὶ τὴν πόλιν 
» νὸς .2 ) ΄ δι Ν Ψ 

τὴν οὐδὲν αἰτίαν διωρπάσωμεν, ἐνκγυμήϑητε, ἃ ἔστῶιϊ εν- 

τεῦϑεν. Πολέμιοι μὲν ἐσόμεθα ὠποδεδειγμένοι Λακε- 26 
δὰ ῳ ΓΤ ͵7 ἿΝ 

δαιμονίοις τε καὶ τὸς συμμάχοις" οἷος δὲ ὁ πόλεμος ὧν 
, Ε ἮΝ « ΄ 3. ν 

γένοιτο, εἰκάζειν δὴ πάρεστιν, ἑωρακότας καὶ ἀνωμνη- 
"“ Ἂς ΄»“ν ͵Ν ΄ 

σϑέντας τῶ γὺυν δὴ γεγενήμενῶ. Ἡμεῖς γὰρ οἱ ᾿Α9η- 27 
-Ὗ » ͵΄ - Ἢ Ν Ν Ἂς 

να οι εἰσήλθομεν εἰς τὸν πόλεμον τὸν πρὸς τοὺς Λακεδαι-- 
ἧς 7 " ΄ ὶς ὯΝ ὺΣ 

μονίους καὶ τοὺς συμμάχους, ἔχοντες τριήρεις, τὼς μὲν ἐν 
7] ΕΥ̓ ῳ 52 »“" 3 2 2 

ϑαλάττη, τὰς δ᾽ ἐν τὸϊς νεωρίοις, οὐκ ἐλάττους τετρώκο-- 
7, ε ͵΄ Ν »"»" 7 ΓῚ » ͵7 ΜΝ 

σίων, υπώρχόντων δὲ πολλῶν χρήμωτων ἐν τὴ πόλει, κῶὶ 
“7, 3..5 Νὰ 3 ΄ βυτ β ,ὕ - 

προσόδου οὔσης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ ἐκ 

ΧΙΓΕΙΏΟ : ἀνοίξαντες τὰς σύλας τὰς 

ἐπὶ σὸ Θρῴάκιον καλουμένας. “ΤὭτδοϊΑ5 
Ροτίδβ ΒυζΖϑῃί!, ἃπῖθ 4088 [δρῖδϑπὶ 
νοσδῖὶθς [γγεβ πδταηΐ, πουηϊπαὶ 10 
Οὐ 8 "το. ᾿χκὶν." Ρ.,.126Ρ5... Ρτο 
-τεδινὸν Εαά. νεῖι. ΟεἸ ἢ, σεδίων. Ὦε- 
'π4ς κατηρεμίσηησων ὨΔΌΕηϊ : αυδ ΠῚ 
Ἰρίατῃ ζογγηατη 18τῇ οἰἴτη εχ ἢ. Ἰ. 8η- 
ποίανϊτ Βιθρῃδηὶ ΤὨοίδυτγαβ, Ὁ] ἦρε- 
μίζω οχ ΤὨΕΠΊΜΙΟ δπποῖδίαγ, κατη- 
μέμ: ἢ Ὠδῦει Ρ᾽ αἱδγο μὰ. νὶϊ. Ρ. σοϑ. 
Ἐεηκη. 

25. τιμωρησώμεϑα) Ἐτοη, σιμωρη- 
σαΐίμεϑα Ὠαῦεῖ : ἀξϊησθρβ Αγ, ἐνάδυ- 
μεῖσϑε. 

26. οἷος δ᾽ ὃ πόλεμος ἄν] Ἑάά. νει. 
Ουεὶ, ἄν οπχτταπὶ, [εἀ εχ ἀθτη εἴ 
{ἰὀὔτοὸ Βτοάβθι ἈΉΉ ΜΕΝ ὁ 
Ζευηε, αυεπὶ ἰτεγασγω οτηϊῇι ΥΥ εἰῆκε. 

τὰ νῦν δὰ] Βεξῖε Ζειης ἰπ [πηαϊοε 
γιοῦ ἐΐα ῥγἹάερε ᾿μτεγργείαϊασ, {εἀ στηδ]α 
οοτηρᾶγαϊ ἰοοὰπιν. 6, 4. ἴῃ Εατὶρ 45 
Ηἰρροϊγιο νεγία 233. νῦν δὴ μὲν ὄρος 
βεσ᾽ ἐπὶ ϑήρας τούϑον ἐστέλλ. ϑ.Πο  α 

ἀρτίως, ϑυϊάας εἰ Ρῃοιίας ἀρτίως ἤ μι- 

δαά!άϊε. 

κρὸν ἔμπροσθεν Ἰη1ΕΓρταϊδηϊατ. 
27. εἰσήλθομεν) Εἴοη, ἤλθομεν. ἀ6- 

᾿ἴπἀθ οὰπὶ Ῥαγι, σριωκοσίων δεῖ, 
γυϊράατγεπη πυπιογαπη ἱοάοτας ἢτ- 
τηᾶῖε νἱἀεθαῖαν Ζευαηΐο, οὐτὴ [ἰδ τὶ 
ΧΙΪ. 40. ηυτηθταΐῖ τριήρεις τὰς παρούσας 

τριακοσίας. ἴτὰ εΕπϊτὴ Οτηϊτὶ τὰς ἐν 
τοῖς νεωρίοις, ηα1ἃ5 ΧΕΠΟΡΏΟΩ Δα] οἱς 
τγεοθητ5 1Π|}5. 

ἐν σῇ τσόλε!) 1. 6. ἀκροπόλει, ἿΪ [Εκ 
ΤΩΙ] ταἰεπῖα ἀτρεηῖὶ τεορηδίῖα εἴ 
εγναῖα [απ τταάϊς ὙΠ ογἀἰάες 1], 
24. τηοηεηίε Ζευη]ο. 

ἐνδήρων} Ῥατιί. Ἐτοη. ἐν δήμῳ καὶ 
σῆς ὑπερρρίας. Ιη ΤΗυογαϊάς ν. 47. 
εἴς: ὀμνύντων δὲ ἡ βουλὴ καὶ αἱ ἔνδηροι 
ἀρχαί. Τιχ Δισα δρυά ΖΕ πεῖ 
ςοηῖτγα ΤΊ ΠΊΔΤΟΠῸ ΠῚ πυά Ιοῆδε ἃὉ ᾿ 
Ἰηἰτῖο : μηδὲ ἀρχὴν ἀρχέτω μηδεμείων 
μήτε ἔνδημιον μοήτε ὑπερόριον, μήτε κλη- 

βωτὴν μήτε χειροπονητήν. ΑἸ τα ηςΕ 
τὰ ἔγγαωια ΟΡΡοηυηῖαΓ σοῖς ὑπερορίοις 

ἴῃ Οοηνίνίο ἵν. 31. 46 τγεάϊῦυ5. ρῥτὶ- 
ναϊογυτῃ. ἱπάεχ Ζειηϊδηιϑ ἐνδήμους 
ἱπεριῆπις οπιηΐα πὶ ἡπφμζηος ἰιῖοτσ 

Αἃ 



354 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΒΙ. 

τῆς ὑπερορίως, οὐ μεῖον χιλίων τωλάντων' ὠρχοντές τέ 

τῶν νήσων ἁπασῶν, καὶ ἔν τε τή ̓ Ασίω πόλεις πολλὼς 

ἔχοντες, καὶ ἐν τῇ Εὐρώπη ἄλλας τε πολλὰς, καὶ αὐτὸ 

τοῦτο τὸ Βυζάντιον, ὅπου νῦν ἐσμὲν, ἔχοντες, κατεπολεμή- 

Νῦν δὲ δὴ 

τί ἂν οἰόμεϑω πωαϑεῖν, Λωκεδωιμονίων μὲν καὶ τῶν 

«“ἶ ς ,͵ ς -“᾿ ΕΙ 28 ϑημεν οὕτως, ὡς πάντες ὑμέϊς ἐπίστασθε. 

3 ὯΝ " « ν᾽ Ε ἣΝ “ 

Αχώίων συμμάχων ὑπαρχόντων, ᾿ΑΘηναίων δὲ, καὶ ὅσοι 
3 2 ,ἂ τῇ 7 , Ψ 

ἐκείνοις τότε ἡσᾶν σύμμωχοι, τώντων τὐροσγεγενημένων, 
, ΝἾ »“" ΕῚ 3, 

Τισσαφέρνους δὲ, καὶ τῶν ἐπὶ ϑαλάττη ἄλλων βαρβά- 
7 7 .»ν 2 ; ᾽ » 

θων τώντων πολεμίων ἡμῖν ὄντων, πολεμιωτώτου δι ὥυ- 
»"σ “ῳᾳΧἷ΄Ἷ ᾿7) γ᾽ ες 3, Ε 27 Ἅ, τοῦ τοῦ ἄνω βασιλέως ; ὃν ἤλθομεν ἀφαιρησόμενοί τε τὴν 

5 εἶ ᾿, 2 »-» » 7 7 Ν 
ἄρχην, καὶ ὠὡποκτεένουντες, εἰ δυναίμεθα. Τούτων δὴ 

7 ε ᾿ΕΝ. 9) ς, ᾽ ςε, 2 

πάντων ὁμοῦ ὄντων, ἔστι τις οὕτως ἄφρων, ὅστις οἴεται 
ΕΝ ς ο»- ΄ Ν ἂν, »“ ἊΣ 

Ὡρῶν ἡμᾶς τεριγενέσδαι; Μὴ, τρὸς Θεῶν, μαινώμεϑα, 
δὲ 2 “Ἢ 9 Ξ ,“᾿ 37 Ν »"“" μηδὲ αἰσχρῶς ἀπολώμεθω, πολέμιοι ὄντες καὶ τόϊς πώ- 
ὥ “" « Ων» 5 ΕῚ 

τρώσι, καὶ τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν ᾧίλοις τε καὶ οἰκείοις. 
3 ἃς "» μ, 3. οἷ ᾿ »“, 5 ς».» 

Εν γαρ ταις πόλεσιν εἰσὶ τάντες, τῶις εὦ ἡμᾶς 
΄ Ἃ Ν 7 Ν » 7 Ν Ψ' 

στρατευσομέναις᾽ καὶ δικαίως" εἰ βάρβαρον μὲν τόλιν 

ῥτειϊδίωγ; ΗΟ ΠΙΌΠ τηᾶΐε οὗνψές. “«ἄντες ὑμεῖς} Εχ ᾿ἰῦτο Βτοάδιὶ, Ῥα- 
ϑαης ἔνδημα τεάϊ8 εχ Ῥοιοτῖο, 
ἑκατοσταῖς Αἰ !αὰθ ἤτηϊεθ. ]1άδγη 
Ζευπε δά ἢ.]. τεΐεγε [πηπηᾶτα {τὶ- 
τ ἀηηὰϊ τἀ] επίογαπι 46ο. 4 Ατίὶ- 
ἤΙάς ἴοοιβ ἱπιρεγαῖϊ, ηυοά Ῥαγίο]ε5 
τεάερεταὶ δὰ ταἰεηῖα Ἱεχοθηῖα. ΟἿ, 
Ρτρῖεσ Τπαυογάϊάεπι Τοάοτὶ χὶ. 47. 
ΧΙ, 490, Μεαυτγῆϊ ἀε Βοτγτίαπα Ατπε- 
πἰεηΐ, ο. 7. Βδξξίας σοπηρᾶταῆδει ἰο- 
συμ Ατπορῃδηὶβ ἱπ ψείρὶ5 νετγία 
657. ίεηη. καὶ τυρῶπον μὲν λόγισαι 
φαύλως ----πὸν φόρον ἡμῖν ἀπὸ τῶν πόλεων 
ξυλλήβδην τὸν προσιόντα, κἄξω πούτου 
σὰ πέλη χωρὶς καὶ σὰς ἄλλας ἕκατο- 

στὰς, τορυτανεῖα, μίταλλ᾽, ἀγορὰς, λι- 
μένας, μισϑοὺς, καὶ δημιόπρατα. Τού- 
σχὼν πλήρωμα τάλαντ᾽ ἐγγὺς δισχίλια 
γίγνεται ἡμῖν. 

νήσων ἁπασῶν) Ατὶορῃαπες Μείρ. 
70ο. ὅστις τσόλεων ἄρχων τὐλείστων ἀπὸ 
σοῦ Ἰπόντου μέχρι Σαρδοῦς. εἰ νετία 
707. εἰσίν γε τοόλεις χίλιοι αἵ νῦν τὸν 
Φόρον ἡμῖν ἀπάγουσιν. 

τὶ, Ετοη, ὑμεῖς αἀ]εοῖῖ Ζεαπε. 
28. «ί ἄν οἰόμεϑα σαϑεῖν] Ῥατιϊοα- 

14πὶ ἄν εχ Ἰἰῦτο Ῥατὶ, εἰ Εἴοη. τεέϊα 
δἀϊεοῖς  εῖκε. Ῥαγίί. ργϑεΐθγεδ ὡό- 
μεϑα δαῦεῖ, Εἴοῃ. οἵ τὸ ὅσοι. {ὲ- 
αυεηίε. 

προσγεγενημένων} ἴα Βιερῆ. εἴ Ρᾶ- 
τὶ, προγεγενημένων ἙΔά, νεῖῖ. Ουεῖξ. 
οὐπὶ Απηδΐδθο. τσρογεγενημένοι Ἑῖοη, 
ἀρχαίων αἰϊσαπάς σοτητηεγηοτγανῖι 5ίε- 
Ρἤδηυβ. 

29. μηδὲ αἰσχρῶς} 1απιίηᾶ ὉΠ 
Οὐ! μὴ αἰσχρῶς Ὠδθεῖ, ἀεϊ πᾶς ἀπολ- 
λώμεϑα Ἑάά. νεῖί. 

σοῖς τοατράσι)] Ῥατῖί. σαῖς τυατρίσι 
θεῖ. 

εἰσὶ πάντες} ΤΠτΕἸΠΠ ΡΠ Οὔπεϑ 4005 
οοηία!αὶϊ [πίεγργεῖεβ ραίγθβ, δπΊῖσοϑ, 
[τα] ᾶτεβ πίε ποζηϊηδίοβ : εξ [ἃ 
δαἀάϊτατῃ οροτγίεθαϊ οὗτοι. Ηαϊομὶη- 
(ομὶ νεγῆο ἀξ οὔιπες Ὠαθεῖ. 

στρατευσομέναις [τὰ οσαπὶ Ρατγΐ, Ε- 

ἴοη. Ἡαυϊομὶπίοη. Απῖεξα εταὶϊ στρὰσ 
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οὐδεμίαν ἡϑελήσαμεν κατασχεῖν, καὶ ταῦτω, κρωτοῦν- 
ε 4 ὙΠ » " δ 7 

τες Ἑλληνίδα δὲ, εἰς ἣν τῦρωτον ἤλθομεν πόλιν, ταύτην 
3 7 Ε » Ν 7 “ Ν “΄ 

ἐξωλαπάξομεν. Εγω μεν τοίνυν εὐχομῶι, τῶριν ταυτῷ 80 
3 ἴω ων, “ἃ »"“» ᾽ ΄ τ -“, -“ 

ἐπιδέὶν ὑφ᾽ ὑμῶν γενόμενω, μυρίας ἐμέ γε κατὼ τῆς γῆς 
2 Ν ΄ ς- »ν Ν ε 

ὀργυιὰς γενέσθαι. Καὶ ὑμῖν δὲ συμβουλεύσω, “Ἕλλη- 

νῶς ὄντας, τοῖς Ἑλλήνων τπροεστηκόσι ποειϑ μένους ταειρῶ-- 
ἐΡχ 5 Ν ᾿ς ΩΝ “ο΄ 

σϑαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. Ἐὰν δὲ μὴ δύνησθε ταῦ- 
ς »- “ν᾽ ΄ »" -"»Ὁ“" ς ς ᾿" .»" 

τῶ; ἡμᾶς δέι ἀδικουμένους τῆς Ὑγουν Ελλάδος μή στερε: 
Ν “ Ὡ] [4 Ε ᾿ 2 “ὉὋ“ἥ 

σϑαι. Καὶ νῦν μοι δοκεῖ, ττέμυψναντως ᾿Αναξιβίωῳ εἰπεῖν, 81 
“ « »“Ἄ" 2 Δ Ζ ΄' ͵7 5 Ἂ 

ὁτι ἥμεις οὐδὲν βίαιον «ποιήσοντες παρεληλύϑαμεν εἰς τὴν 

πόλιν, ἀλλ᾽ ἣν μὲν δυνώμεϑω ποωρ ὑμῶν ἀγωϑόν τι εὑ- 
7 3 Ν 2 - Ἐ "ἣν «“ 3 

οΐσκεσϑ αἱ" εἰ δὲ μῆ: ὠὡλλῶ δηλώσοντες ὑμῖν, ὁτὶ οὐκ 
2 ᾿; ΕῚ Ν 9 

ἐξωπατώμενοι, ῳλλὼ πειθόμενοι ἐζερχόμεϑω. 
ἰω.. 3, ΄ ε 9 »" 

Ταύτω ἔδοξε. καὶ πέμπουσιν ἹἹερώνυμόν τε ᾿Ηλεῖον, 32 
Μ γὴν "» ΟΝ ς 3 

ἐρουντὼ τάυτω, καὶ Ἑυρύλοχον Αρκάδα, καὶ Φιλήσιον 
ΕΣ " ς Ν “Ἢ "7 »,».“ 

Αχωιόν. ΟἹ, μὲν ταυτῷ ὠχίντο ἐρουντες. 
7 ΑἹ Ψ κν ο΄ον ΄ 

Ετι δὲ κακλημένων των στρωτίωτων, Ὡροσερχετῶι Κοι- 32 
-“ Ν 3 7 δον ε " 

ρατάδης Θηβαῖος, ὃς οὐ Φεύγων τῆν Ελλάδω περίγει, 
3 ΠΝ »“" Ν » ΄ Ψ Ν , 

ἀλλώ στρωτήγιων, καὶ ἐπωαγγελλομενος, εἰ τις ἡ σόλις 
ὃν “νὰ » ΄ Ἀ Ν Ψ Ν 923) 

ἢ ἔθνος στρωτήγου δέοιτο καὶ τότε προσελϑϑῶν ἐλεγεν, 
«, - ΕΣ « »-“ὦ᾿ 3 ἴω ΕΣ ν᾿ ΄ Ἥ 

ὁτι ἔτοιμος εἰῆ ἡγέισθαι αὐτοῖς εἰς τὸ Δέλτα »κωλούμνενον 

[ογπλΐα τ, τοῖζα τηοηυΐς ὙΥ εΠΚα, 
δηλώσοντες ὑμῖν] Ρτοποίηδη οπῇξ 

γευομέναις. Ἰεΐπσερθ τυρώτην οβέετι 
ΤΩΔΙΡΟῸ ϑίερῃ. αυοὰ ρήοῦο. Ροῖεαᾷ 
ἰξαλλαπάξομεν ἘΔά. νετῖ. 

καὶ δικαίως} ἸητΕ!]} με σσρατεύσονται 
ἐφ᾽ ἡμᾶς. 

30. ὑφ᾽ ὑμῶν] 1ἴὰ νυϊραίατη ἐφ᾽ 
ἡμῶν εχ βατΐ. σοττγεσὶ. 

Καὶ ὑμῶν δὲ] Εχ ἰἰὈτοὸ Βτοάδει εἰ 
Ετοη. δὲ ἰηΐεγαϊ,. είπσερβ τοῖς σῶν 
Ἑλλήνων τη] εθαῖ Βτοάδοαβ : αυοά εἴ 
Ἰρίβ ργοῦο. 

41, ἢν μὲν δυνώμεϑα} ϑ:΄ὉρῃΔη5 εἰ 
[εοποὶ. ροῖ δυνώμεθα, Ηυτοπίπίοη 
ἐτίατη ροίξ ἀλλὰ, Ποτηγηδᾶ ροϊπεγαπηΐ, 
αυοὰ τοξϊε Τὰ} Ζεαμθ. Οταῖῖο- 
ἢδπὶ εΠξ ἀναντασπόδοτόν, εἰ ροΙ εὑρί- 
σκεσϑα, ἰῃιε]}ρὶ εὖ ἔχεν γ6} ἢταί!ε τα 

θεγ Εἴοη, 
32. Εὐρύλοχιον) Ἐϊοη, Θρύλοχιον----οἱ 

μὲν τοιαῦτα Ὠαδεῖ. 
33. Κοιρατάδης} [τὰ Ῥατί. Ἐίοη. 

Κυρητάδης Οπε!ῇ, Κυρατάδας εταὶ ἀπτὲ 
Ζεαῃίαηδίη. [)ὲ Ὠοπηῖπα νἱἄδ δῃπὸ-: 
ταῖὰ δα ΗΕ] ]εηϊσα 1.3. 

τεριήε.} δαπτίηα, Οὐ], πσεριήεισιν, 
ἀεϊπάβ στρατηγῶν ἀδῃΐ ᾿Ιθεγ Ῥαγῖζ, 
Εἴοῃ, τῆαῦρο ΠΟΙ. ΨΜεγθαπι ε 70- 
ερῇο δηποίαν!ς ϑυϊήας. Ὡς ἴςτί-: 
Ρίαυτα τἀτηθη Πυ]ὰς ἰοοὶ ἀπδίζαγε νἱ- 
ἀείογ ἐρτερῖὰβ ν᾽ κεηδεῖ ΟὐὈίεσν, δὰ 
Νυ ΤΟ: 24. 

Δέλσα] Οἔ, ἰηΐτα φἂρ. 5. 

Αἃ2 
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τῆς Θρώκης, ἔνϑω πολλὼ καὶ ἀγωθὼ λήψνιντο' ἔστε 

δι ἂν μόλωσιν, εἰς ἀφϑονίαν παρέξειν ἔφη καὶ σίτω καὶ 
7 

“οτῶ. 

3 ’, ΕΝ ς ἰοῳ Ν »: εν Ὁ 

Ακούουσι ταυτῶ οἱ στρωτίωτῶι, κωὶ τῶ ταρῶ Αναξι- 
Ψ .« 2 "ἃ Η 3 Δ ἃς “ἶ 

βίου ἅμα ἀπαγγελλόμενα" ἀπεκρίνατο γῶρ, ὅτι πειι}ο- 
ΕΣ 2 -» 2 Ψ 2 ις “ 3522 ΄ 

μένοις ὠυτοις ου μετωμεέλησει, ὡλλὼ τοῖς τὲ οἰκοι τέλεσι 
»“» 5 »“" Ν ἈΠ ΝὩ ἥ ᾿ ᾿ 3, ὧν 

ταῦτω ἀπαγγελέι, καὶ αὐτὸς [βουλεύσοιτο σεριὶ αὐτῶν, 
«“ 7ὔ͵ 2 Φ 

856 τι δύνωιτο ἀγωϑθόν. 
Ἴὰ ς »"» δι 

Ἔκ τούτου οἱ στρατιωτῶι τὸν τε 
΄ ἃς ΡῚ. “ Ζ 

Κοιρατάδην δέχονται στρωτηγὸν, ωὶ ἔξω τοῦ τείχους 

ἀπῆλθον. Ὁ δὲ Κοιρατάδης συντίϑετωι αὐτοὺς εἰς τὴν 
ς ἊΜ ἀ ντὺνς Ἂς 7 953, ε 

ὑστερωίαν τπαρέσεσϑδ αι ἐπὶ τὸ στράτευμα, ἔχων καὶ ἱε- 
"“» 7 “ ᾿Ν »" "“ 3 

86 ρεῖο καὶ μάντιν, καὶ σίτω καὶ ποτὼ τῇ στρωτίο. ᾿Ἐπεὶ 
᾿ αν « 7 2) 7 Ν, ᾿ ΝᾺ ἐὰ 

δι ἐξηλϑον, ὁ ᾿Αναξίβιος ἔκλεισε τὰς πύλας, καὶ ἐκή- 
ε ε} δΝ ς μὰ ) Ν “» »“»Ὕ ͵ὕὔ 

ρυξεν, ὅτι, ὁστις ον ὥὐλω ἐνδὸν ὧν τῶν στρατιωτῶν, πεπρώ- 
»“ ΝΥ  Χ Ζ « δι ᾿ “2 εἶν. »“» 

ϑ3γσετῶ. Τη δ ὑστερουίοῦ ὃ Κοιρωτώδης μεν ἔχων τῶ ἐέρειο, 
ἈΝ ἊΝ 7 ὩΣ Ν᾿ “ ΄ "7 ,"» "“» 

καὶ τὸν μάντιν ἥκε, κωὶ ὠὡλῷῴῷιτω Φέροντες εἰποντὸ ὠὑτῳω 
ἊΜ, 27 7 πῇ ΕΩ ",ὔ ΜΝ Ψ “-ν 

εἰκοσιν ἄνδρες, καὶ ὠλλοῖι οἶνον εἴκοσιν ἄνδρες, Κωι ελωίων 
| ὌΝ Χ 27 “" δ ΡΩΝ “ 5 δ 

τρεις, κῶι σκορόδων εἰς ὥνήρ οσον ἐδύνωτο μέγιστον Φορ- 
᾿ ΣΟ 7 

τιον, κω! ὡλλος Ἀρομμύων. 
3. «τ Δ 5 ΄ 

ἐπὶ δώσμευσιν, ἐθύετο. 

Ταῦτα δὲ κωτωϑέμενος ὡς 

»“» ν γ Ζ, 8... τὖν τ ε 

Ξιενοζων δὲ, μεταπεμψάμενος Κλέανδρον, εἐκελευέν οἱ 
ρ. ε; Ω Ν κ».»,.2 3 “ἢ 3 

διαπρᾶξαι, ὅπως εἰς τὸ τεῖχός τε εἰσέλθοι, καὶ ἀπο- 

μόλωσιν] Θιερῃδηϊ σωλῶσιν εχ Εάά, 

νεῖς. σαεῖῇ, Ῥατ, Ετοη. ὑγίπηὰβ Ηυῖ- 
ΟΠ ηοη ἱπ μολῶσιν τηὰτανὶ, ααοά 80 
ἔμολον ἀυξὶαπι νἱτοίε ἢσ {οτ Ιτατ. 
Ἰϊάφὰς οογεχὶ. ἢείποθρβ σισία Ὠᾶ- 
Ὀει Ρατ. 

24. ἀπαγγελεῖ] Ρατίί. ἀπαγγέλλει 
βουλεύσαιτο. ΜΙΠΙ βουλεύσεται, [ςοτὶ- 
Ὀεπάασπι νἱἀεθαζατ. 

5 δὲ δέχονσα:----Ὁ δὲ Κοιρατάδης] ΗδΘς 

υἵαὰς δἀ πογλεῃ τερεττπὶ Κοιρατά- 
δης ἐχοϊάδγαπὶ ἴῃ Εῖοη, 

συντίϑεσαι) [τὰ πιᾶτρὸ ϑίθρῃ. Ῥατγιῖ, 
Εἴοη. ρτοῦαηῖε Ποτν!} } ες δὰ ΟΠατγῖῖο- 
Ὠσπὰ Ρ. 291. 6ἀ, Πἰρί, Ναυϊραίατῃ σὺν- 

τάσσεται, να], αἴ οσατῃ Ζευπῖο (οτίρῆϊς 
Ὑγεῖηκε, συντάττεσαι ῬοΟΙνΌΙΪ δαξιοτὶ- 
ἴαϊε ἀοίεπάϊε Ζευπα, 4] ἵν. 15. σὺν- 
σάτπεσθαι τυρὸς Λακεδαιμονίους ἀἰχετῖξ, 
σε Χεπορῃοητβ εἴδεϊ ἔα ϊς ἤδος νεῖ- 
ΓΙ Πρηϊβοδῖο δάπας ἱπαΠίαϊα. 

ἔχων) Μαὶε Εἴοπ. ἔχοντα Παθεῖ. 
36. ὅτι] Ῥατγι(. 1ἰΌεγ τεροηῖὶς δηῖς 

σπεσρασεζαι, 

37. εἴκοσιν ἄνδρες} ἙΕτοῃ. ἄνδρες εἰ 
(ἐηυεηϑ εἷς οτηϊτεῖς. 

38. οἱ διαπρᾶξαι] Εἴοπ. οἱ οπηϊῆϊ, 
ἀείησερ5 εἰσέλϑη---- ἀποσλεύση εὐϊάϊς 
Οαῆδ]ο, χαδτι [τὶ ρταγάτη δαυϊάεπι 
Ρτοῦο. 
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Ἐλϑῶν δὲ Κλέανδρος, Μάλω 39 

μόλις, ἔφη, διωπραξάμενος ἥκω" λέγειν γὼρ ̓ Αναξίβιον, 

᾽ ͵ὔ 

πλεύσαι ἐκ Βυζαντίου. 

Ψ 39 » 7 ΕΣ - Ν Ψ 7 ΎΥ 

ὅτι οὐκ ἐπιτήδειον εἴη, τοὺς μὲν στρωτιωτῶς αἰλησίον εἰνγῶΐ 
“ »" ΝΠ Ὡ ΠΝ 7 δῇ 

τοῦ τείχους, ᾿Ξενοῷωντω δὲ ἔνδον" τοὺς Βυζαντίους δὲ 
΄ Ἂς, Ἂς 5, Ν ; 4 ς δὲ 

στωσιώζξειν καὶ πονήρους εἰνῶ! πρὸς ουλλήλους᾽ ομῶς δὲ 
᾽ ΓΟ » » ν ν ᾽ .᾿ ν ς »-ὉὋ-Ἢ 5 ο 

εἰσίενωώι!, ἐῴη, ἐκέλευσεν, εἰ μέλλοι σὺν εὔὐτω ἐκπλεῖν. 
ε Χ το ἘΞ ϑϑν' ἢ Ψ ἍἊι ΄ ψ, 
Ο μεν οὖν ΞΞενοῷων, ὡσπωσώμενος τοὺς στρατιωτῶς, εἰσὼω 40 

ἊΣ: Ε 7] Ὺ 7 ε Ν 7 -“ 

τοῦ τείχους ἽΝ συν Κλεάνδρῳ. Ο δὲ Κοιρατάδης τῇ 

μὲν πρώτη ἡμέρᾳ οὐκ ἐκωλλιέρει, οὐδὲ διεμέτρησεν εἰπε, 

τοῖς ΕΑ’ πολ ζρδι τή η δὲ ὑ ὑστερωίου τὰ μὲν ἱερέϊου εἱστήκει 

παρὼ τὸν βωμὸν, καὶ Κοιρατάδης ἐστεφανωμένος, ὡς 
7 Χ Χ ς ῚΣεῈ ὧμ 

ϑύσων' προσελθὼν δὲ Τιμωσίων ὁ Δαρδανεὺς καὶ Νέων 
ἴτ᾽. ἃ “" 7 δὲ ..5 "ἡ 9 

ὁ ᾿Ασιναάϊος καὶ Κλεάνωρ ὁ Ὀρχομένιος ἔλεγον Κοιρώ- 
Χ " ς ΕἸ ε ᾽ »“, -“ ᾽ Ν, 

τάδ, μή Θύειν, ὡς οὐχ, ἡγήσομενον τῇ στρωτιφ,, εἰ μή 
͵ ἊΠΡ Ω ς Ν 7ὔ] -»-" 3 

δώσει τὼ ἐπιτήδειω. Ὁ δὲ κελεύει δια μετρεῖσίτωι. Ἐπεὶ 41 
Ν »"» ϑι ψ' ἷ, ἣν « ε ν», »““ « Ἃ ΄ 

δὲ πολλῶν ἐνέδει αὐτώ, ὠστε ἡμέρως σίτον ἐκώστω Ὑένε-- 
»" »“" ᾽ Ν Ἕ « ἴω » 7 

σϑωι τῶν στρατιωτῶν, ἀνωλαβων τὼ ἱερέϊω ἀπῆει, καὶ 
Ἂς 7 2 υλ 

τήν στρωτηγίων ὠπειπῶν. 

(ἿὟΑ͂Ρ, Τ 

ΝΕΩΝ δὲ ὁ ̓ Ασιναῖος καὶ Φρυνίσκος ᾿Αχαιὸς καὶ Φι- 

λήσιος ᾿Αχαιὸς καὶ Ξανθικλης ᾿Αχαιὸς καὶ Τιμασίων 

Δαρδανεὺς ἐπέμενον τῇ στρατιῷ, καὶ εἰς κώμως τῶν 

30. τοὺς Βυζαντίους) Ατεσυϊαπιὶ Ε- 
ἴοη. ἰθῈγ οπλῖῆτ, ϑεαυεπβ μέλλοι 
Ρτὸ νυ]ραῖο μέλλει εχ σε], εἰ Εἴοη. 
τεοαρῖς Ζεαπθ. [π|ὲ]|]|ρῈ ὁ Ἐξενοφῶν, 
ἂς χὰο ἤιε δητεοείπι Ξενοφῶντα 
δὲ ἔνδον. 

40. Ὁ μὲν οὖν] Ῥατί, ὁ μὲν δὴ ἀαῖ, 
Θαὰθ Ὀοπαπη. εΐίποαρβ τῇ τορώτῃ 
ΟΥ̓ ΠῸ μὲν (συε]Ὲ, 

διεμέτρησεν] ψαυϊραίατη διεμέρισεν εχ 

Ἰῖῦτο Βτοιίθι, Ῥατγιί. Εἴοῃ. οοστγεχὶ. 
ϑιατίτα (δααίταγ ὁ δὲ κελεύει διωμετρεῖ- 
σϑαι ἰοτγηα τηεάϊα. ὅ8΄1΄0 {εαυΐογεβ 
(οτρίοτεβ ἀς ἀσσε μετρεῖν, ἀ6 τα }|- 

Ῥὼ5 αἸπγεπίατη ΔΟοΙ ΙΕ πτΙ 15 στὸν σῖ- 
σον μεσρείσσαι ἀϊοσα πε, 56ἀ οἰίδπι ρίας 
Βειηοῆῃεπες νϑῦρο μεσρεῖσϑθαι ἴτα 
αἱ 5 ες, 81ς ᾿ΐεπη διώμεσρος ἀϊοίτατ, 
αὶ ἀοσαϊ τ [δ χίοο Οτ. 

Κοιρατάδῃ) Οαβδ]!1ο Κυρατάδην εἀϊ- 
ἀϊ ; αυοά οὐ [ἐηὰεπ5 ἡγησόμενον ἔε- 
οἰΠὲ νιάεῖαγ, Εὐοτίε ἕαϊς ἡγησομένου, 
᾿πτο]]δδῖο αὐςοῦ.-  ετθα ὁ δὲ κελεύει 
διαμετρεῖσϑαι ἀοίαηϊς ἴῃ ᾿ἰἰδτο Ρατῖ, Ε- 
ἴοῃη. 

41. ἐνέδε.] Μαϊςε Ῥαγί(. εἰ Εἴοῃ. ἢπι- 
ΡΪεχ ἔδει Βαθεηί. 

1. ἐπέμενον] Εΐοη. ὑπόμενοι τῇ στρα- 

Αδ8 



458 ΕΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟὟΕΙ. 

Θρωκών προελϑόντες, τὰς κωτὼ Βυζάντιον, ἐστρατοπε- 
δὶ 7 '᾽ ε ἈΥ Ὁ Ἢ ; ͵ ν 

2 Θεύοντο. Καὶ ο, στρωτήγοι ἐστασίαζον, Κλεάνωρ μεν 

καὶ Φρυνίσκος πρὸς Σεύϑην βουλόμενοι ἄγειν (ἔπειϑε 
ἐς 5.1... δας ἈΝ »"ν Ἂ ως ᾿Ν »“" 

γὼρ αὐτοὺς, καὶ ἔδωκε τῷ μὲν ἵππον, τῷ δὲ γυναϊκαὶ 
᾿ Ν 3 5ε "57 5... ἀν ΕΥ̓͂, ΛᾺς 

Νέων δὲ εἰς Χεῤῥόνησον, οἰόμενος, εἰ ὑπὸ Λωκεδωιμονίοις 
τὰ δ »"- 

γένοιντο, παντὸς ἂν προεστάναι του στρατεύματος" Τι- 
7 Ν 3 -»" Ζ' 5 ἘΝ ν) ζΖ μασίων δὲ προὐϑυμεῖτο πέραν εἰς τὴν ᾿Ασίων πάλιν διω- 

ὉΆ ϑ, δ 33) »“ ᾿ « ν᾽» 

βηναι, οἰομίενος ὧν οἰκωδε κατελϑέν. Καὶ οἱ στρατιω-- 
Ἀν ΤῸ 2 ΄ “᾿ 

8τῶι ταὐτὼ εἰβούλοντο. Διατριβομένου δὲ τοῦ χρόνου, 
κ κ“ο »" « Ν νςΠ ὦ 5 7 

σόολλοι τῶν στρωτιωτῶν, οἱ μὲν τῶ ὁπλωῶ ἀποδιδόμενοι 
ὃς Ἂς Ζ 3 ΄ « » Δ ε Ν ΄ 

κωτῶ τοὺς χωρους, ὠπέπλεέεον ὡς ἐδύνωντο᾽ οἱ δὲ [καὶ δι- 
» Ν ἘΠ δὸς -- ἡ 5 Ν ᾿ 

δόντες τὰ ὅπλα κατὰ τοὺς χώρους] εἰς τὼς πόλεις κατε- 

« μίγνυντο. ᾿Αναξίβιος δὲ ἔχαιρεν ἀκούων δια εἰρόμενον 
Ν ἌΑ γ7 

τὸ στράτευμα" τούτων γῶρ γιγνομένων, ῳετὸ μάλιστα 

χαρίζεσϑι Φωρναβάζω. 

5 ᾿Αποπλέοντι δὲ ᾿Αναξιβίῳ ἐκ Βυζαντίου συνώντο, ᾿Αρί- 
3 7 ἕ 

στάρχος ἐν Κυζίκῳ, διάδοχος Κλεάνδρῳ, Βυζαντίου δὲ 

ὡρμοστής" ἔλεγε δὲ καὶ, ὅτε νωύωρχος διώδοχος πῶλος 

Θὕσον οὐ παρείη δὴ εἰς Ἑλλήσποντον. Καὶ ὁ ̓ Ανωξίβιος 

σιᾷ καὶ εἰς πκυττεσσροελϑόντες κατὰ Βυ- 

ζάνσιον, Ἐπιαπι Εάάα. νεῖί. σσυε!ῇ. τὰς 
οταϊταπί. Απίε Ζεαηϊαπι ᾿ερεαῖγ 
τοροσελϑϑόντες, αοα Ἶάτη ΟἸἸ τῇ ΓΕΟη ΟἹ. 
ἀατηηπάνεταῖ. (εἴα πὶ πουηϊπηᾶ καὶ 
Φ,λήσιος ᾽᾿Αχ΄. καὶ Ἐανϑικλῆς ᾿Αχιαιὸς 
εχ ἴἴῦτοὸ Βτιοάθι, τηδγρῖπα ϑδίερῃ. εἰ 
ΨΊ Ποῖ, Ῥατγι. Ετοη. δάίοῖνιε Ζειηδ. 

2. Χεῤῥόνησον] (σαε]ξ. Ὀϊαα 6 Χεῤῥόν-- 
νήσον Τοτ!ρίατα θεῖ. 

γένοιντο} ῬΙΟ ναἱρᾶίο γένοισο εχ Ρᾶ- 
τ, ἙἘτοη. ἀεάϊε Ζεαμθ. ϑεαυξηβ 
χαὐσὰ ρτο ταῦτα ἰάδτη ταροίαϊε. 

4. καὶ διδόντες ---- χώρους) Βτοάδοιι5 
νεῖῦα κατὰ τοὺς χώρους ψΕἸ αἴ] Τὰ ρετ- 
νᾶουα ἀείετὶ νοΐ, Μαυτείας. ρτθ- 
ετεᾶ φυδίμοΥ ρτεεσεάεηιϊδ καὶ διδόντες 
σὰ ὅπλα, αὰδ ρίδης οδΠδ {εηία {αηΐ, 
ἩυτοΠΙ ποθ, 4] ἴεγναῦὶ δα τηδὶ υἱΐ, 
αὐεπηαάπιοάπτῃ ἢπί ἐχρ] !σαπάα, ποα 
ἀοσαῖϊς. Μη αη ἀρπον!ὶ εὔατη ΝΥ εἰ- 
κε, φαὶ σοπ]θοῖξ οἰϊτα ἔα (οτρία τα 

κρύπαοντες νεῖ διδόντες ει σιϑένσες τὰ 
ὅσλα ἐνέχυρα. Ορρίπηπδίογατα δττηο- 
τὰ χορ υτη μόΐαϊς νὶγ ἀοέξιις εχ 
ΑΠἸδΒοΡΏΔηΐβ ΡΙυτο 452. μὴ ϑεῖναι τὰ 
ὅπλα ἐνέχυρω. ϑεὰ ἢ τη]]65 ρεγερτῖ- 
5 νεπάδῃαογαπι ἃττηοίατα οσοᾶ- 
Ποηαπὶ ποη τερετγῆει, ααἷβ ορρίβηο- 
τα ]5 ἰοσὰπα ἔαΠῆδ ογεάαὶς ΡῈῚ ἄρτος 
ἴευγθθ Ρεγερτίηφ ἡ ΝΙΠιϊ5. τηδηϊξεῖα 
εἢ τερείτῖο νϑγθογυπη. ρατοαϊ δπτε- 
οεάεητζβ, {εηὰ τὰ] αΐα, ααᾶπι αἱ 
τα] βἰοπὶ ταὶ ἀπσεπάστη ραΐδτεπι 
γψεῖρα ἱπερία δοϊαάεγα. Οείεγυσῃ Ε- 
ἴοη. κατεμεγνύοντο [οΥἱ ρα πι δες. 

5. Κλεάνδρῳ] Μα]δ τηδῖροὸ δίερῇ. 
Κλεάρχῳ, ἀείησερ5. Βτοά. Ρατγί(. Ε- 
ἴοη. ἐλέγετο δὲ ὅτι καί. ροῖεα χωλὸς 
ΡΙῸ πῶλος Ῥατιί. Ῥο]] 5 πανάγοπαβ 
ΗεἸ]]επίο. ν. 4» 61. 8ῃ ἰάδιη ἢϊ, ἀμ- 
Ὀία5 δάξυυσ ἤϑεῖεο. Ὑιάβ ἀδ τὸ αἰξὶα 
δα δαπιὶ Ἰοςα πη. 

ὅσον οὖ τσαρείη ἤδη] Ματῖρο ϑίερῃ, 
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τῷ μὲν ᾿Αριστάρχῳ ἐπιστέλλει, ὁπόσους ἂν εὕροι ἐν Βυ- 

ζωντίῳ τῶν Κύρου στρατιωτῶν ὑπολελειμμένους, ἀποδό- 

σϑαι" ὁ δὲ Κλέανδρος οὐδένω εἐ ἐπεπρώκει, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
7 9 » 7 Ἢ 

κώμνοντας ἐθεράπευεν, οἰκτείρων, καὶ ἀναγκάζων οἰκία 
͵΄ , ΕΙ τ Ψ ᾽ 

δέχεσϑαι" ᾿Αρίσταρχιος δὲ ἐπὲ ἡλθε τάώχιστω, οὐκ 
3 3 ΄ Ν . 

ἐλάττους τετρωκοσίων ἀπέδοτο. ᾿Αναξίβιος δὲ, ταρώ-ἢ 
Γὰ ᾽ Ψ' ΄ Ν 7ὕ ον 

πλεύσως εἰς ἸΙάριον, σέεμπει τῦώρω Φαρνάβαζον κατῶ 
Ἂ, ΄ 3 3 “ ν᾿ 

τὼ συγκείμενωβ. Ὁ δι, ἐπεὶ ἤσϑετο ᾿Αρίστωρχόν τε 
. » 7 ε Ἂ Ν Ν ΟῚ ᾿ Ε “ 

ἥκοντω εἰς Βυζάντιον ἁρμοστὴν, καὶ ᾿Αναξίβιον οὐκέτι 
-»“ " 7 Ἁ 3 ὧν Ν Ε ᾿ 

γωυώρχουντώ;, Αναξιβίου μὲν ἡμέλησε, ρος ἈΑρίστωρχον 
Χ Ψ Ἂς πὸ πΗὶ; “ ͵7ὔ 

δὲ διεπρώττετο τὼ αὐτὼ περὶ τοῦ Κυρείου στρατεύματος, 
.« Ν Ν ᾽ 74] 

ὥσπερ κωὶ τρὸς Ανωξίβιον. 
3 7 Ν » »“οΣΕ 

Ἐκ τούτου δὴ ᾿Αναξίβιος, καλεσως Ξενοφωντω, κε-8 
7 Ἃ ΄ » » ᾽ 

λευει ώση τέχνη καὶ μήχωνη ὥλευσωι ἐπὶ τὸ στρώτευμω 
« ᾽ ΄ Ὗ 

ὡς τὠχίστω, καὶ συνέχειν τε τὸ στράώτευμω, καὶ συνω- 
» ᾿Ξ ς ὃς 

Θροίζειν τῶν διεσπαρμένων ὡς ἂν πλείστους δύνηται, καὶ 

οὐπὶ ῬδΙ, ὅσον οὔπω Ὠδδεῖ, [δά ἴ(ὰ 
(ςααςηϑ ἤδη ἀεδεῖ δεῖς, Νοῆεγ Ηεὶ- 
Ἰεηΐϊο. νἱ. 2, τό. εἴ 24. Αἰ τετῸ ἴσοοο εῇ 
καὶ γὰρ ἐλέγεσο, ὅσι ᾿Ιφικράσης ὅσον οὖκ 

ἤδη τυωρείη. ἴτὰ εἰίατι ΕπτΙρΙ ες Ηε- 
οὔ ξ 138. ἥξει δ᾽ Ὀδυσσεὺς ὅσον οὐκ 
ἤδη. ἴπ ΤΠυογάϊ!α!5 ΠΠΌτο νἱ]]. ο. )6. 
ἀγγέλλεται αὐτοῖς τὰς -τεναῦς ὅσον οὐ 
παρεῖναι : Ὁ νυϊδαίαπι ἰερῖς ΤΏο- 
τὴας Μαριῆει, {εὰ Οοάά. ΡΙ αὐταὶ 
οατὴ Εάά. Αἰά. ΕἸοτ. Βαῖ, ὅσον οὔπω 
{οτρίατχ Παῦθηϊ. ὅσον οὐ συγ ἰδίϊπο 
1αηῊ1}72 1071 ΠΟΥ  ΘΏΪΙ. 

6. εὕροι ἐν] Ουεἰξ, απ νοσε εὕροιεν, 
ἀεϊπάε ἀπολειπομένους Ῥατ, εἴ ΕτοΠπ. 
Ὠδθεμΐ. 

οὐκ ἐλάσσους} ἙΔά. νεῖ, Οαεΐ!. οὐκ 
ἰλαχίσσους. ἀεϊηάξ πτεσρακοσίους θεῖ 
Ουεῖὶξ. Ῥοῆδεδ ἀσέδοντο ῬατίΓ. 

γ. Ἡάριον}] 1αητῖπα, Οαεἰξ, ΤΠ άρεμον, 
Ἑδπάδγη [οτὶρίγαμη Βδθεῖ οατῃ Εαάά, 
νεῖ, ἴῃ ἰεααθηι θα Οσυεϊί. 

διεπρώστετο τὰ) Ψυϊραῖαπι αηΐεᾶ 
διεαράσπετό 7ε [πη διέσρωασαε σότε τη- 

ἰἀίαπι ν οΪ ας οὰπὶ ϑῖερῃ, Μυτείυβ : 

(εὰ ῬατιΓ, Εἰ ΌΕΓ στε οσηϊεεἶῖ, Ζαετλ [ε- 
4υϊταγ Ζευπε. 

8. καὶ κηχανῇ} Ηδφροο εχ ἰἴρτο Βίο- 
ἄξθ!. τηδύσῖης διερῇ. Ραγ, Ετοη. ρτο- 
Ῥαηῖς ΗἩυςοπιπίοπο δάϊεξοϊς Ζεαπε. 
1τὰ ἵν. αν, τό. δεῖται τσάσῃ σέχνη καὶ 

μηχανῇ. Ὑπυογά. ν. 18. ὅπλα δὲ μὴ 
ἐξέστω ἐσιφέρειν-ττροήτε σέχνῃ μήτε μη- 
χανῆ (μηδεμιᾷ. Τγῆαϑ Ρ. ὅς 5. δὰ. Βε!- 
{Κ|1, δέομαι δ᾽ ὑμῶν τσάσῃ σέχνη καὶ 

μηχανῇ, ἐλεήσατε. Ὁ. 512. μηδαμῶς 
μήτε τέχνῃ μήτε μηχανῇ μηδεμιᾷ ϑάνα- 
σον ἐκείνων----καπαιψηφίσησθε. ὮὨρετηο- 
πεπας ᾿. 1350. ὃ νόμος οὐκ ἐᾷ σὴν 
ξένην τῷ ἀσπσῷ ξυνοικ εἴν--σέχνη οὐδὲ μη- 
χανῇ οὐδεμιᾷ. Αἀάϊε: Ηαυτοπίπίοπ, ουὶ 
μὲς ἀεθεπίαγ ρίεγαααε ἐχογηρία, ἰο- 
συστῇ ΡΙΑἰοπί5 Πέξαπη Υἱ. Ρ-. 251. ΒΙΡ. 
εἴπερ τινὶ τρόπῳ καὶ μηχανῇ γίγνοιτο. 
Νοῖῖον Μ᾽. 4,30. δεῖσθαι Κλεάνδρου 
κατὰ πάντα πρόπον, ἀφεῖναι τὼ ἄνδρε. 

σε τὸ στρώτευμα) Τίὰ οὑπὶ Εαά. 
νεῖ, σαεῖ, του. ὙγεΠΚε. Εχ (εσυη- 
ἀὰ ϑίθρῃ. εἰ Ῥατσγιῖ, πΠὉτο τε αὐτὸ ἀεάϊε 
Ζειηε. 

αὶ 
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,ὕ 5 ἔς ζ Υ Ν ὔ τπαραγαγόντα εἰς Πέρινθον, διαβιβάζειν εἰς τὴν ᾿Ασίαν 
« 7 ΄ ῳ. δὲ ͵7 3 

ὁτι τὠώχιστω᾽ καὶ δίδωσιν οὕτῳ τριοκόντορον καὶ ἐπίστο- 
Ν 37 ΄ Ρ' "Ἴ ΔΛ 

λῆν, καὶ ἄνδροω συμπέμπει, κελεύσοντω τοὺς Περινϑϑίους 
ε ͵7ὕ »" ἃ -“μ .« Ἄν Ἂς δὲ ὃ. 

ως τὠχίστῶ ᾿Ξενοῷωντω τπροπέμψωι τοίς ἱπποῖς ἐπὶ τὸ 
Υ͂ « Ἀν ον »"» 27 3 “»“» 

ο στρατευμώ. Καὶ ὁ μὲν Ἐενοζῴων διαπλεύσας οφικνειτῶι 
δ Ὡς Ν ἢ ε Ν » »Δ2 «ὃ 7 , τ 

ἐπὶ τὸ στρωτευμῶ" οἱ δὲ στρατιωτῶι ἐδέξαντο ἡδέως, και 
ἡδὺ «“ "7 ε ᾿ ἷΖ 5» -“ ͵] 

εὐκλὺς εἵποντο ἄσμενοι, ὡς διωβησόμενοι ἐκ τῆς Θρώκης 
ΕῚ ὟΝ; ΕῚ 

εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 
ε μ᾽ “Ὁ . ᾽ ῳ 7 ΤῈ “»Ἥ" 

10 ὋὉ δὲ Σεύϑης, ὠὡκούσας ἡκοντώ τπώλιν Ἐενοῷωνταω, 
τ Ν ὅν ἐὰς Ν Ρ' νὰ 5» δ. 

“πέμψας πρός αὑτὸν Κατῶὼ Θάλαωτταν Μηδοσάδην, ἐδεῖτο 
Ἂς “ς 57 Ν « ͵΄ ε 7 ϑυ ες, εὖ 

τήν στρωτιῶν ὠγεῖν πρὸς εωυτὸν' ὑπισχνουμένος ὠύτῳ, ὁ 
7 Ἂ- δ ε ΠῚ ΕἸ ,. ϑυλε -“ὖ » 

τι ὠετὸ λέγων ὥείσεν. Ο δὶ ὠπεκρίνωτο αὐτω, ὁτι ου- 
δὲ “2 ΕΩ 7 ΄ Νὰ ε ᾿ “Ὕ 5 7 

11 δὲν οιὸν ΤΕ εἰ τούτων γενέσθαι. Καὶ ὁ μὲν τῶυτὼ ὠκου- 
ς 4“: δ] Ε Ε ͵, 3 ΄ 

Οἱ δὶ, Ἕλληνες, ἐπεὶ ἀφίκοντο εἰς Πέριν- 
. Ν 2 ͵΄, 7 53 ͵7ὔ λ' 

9ν, Νέων μὲν ἀποσπάσας, ἐστρατοπεδεύσατο χωρίς, 
5} «ς 3 7 Ο ͵ Ὰι ,, 37 ἋἍ 
εχῶὼν ὡς οκτωκοσίους ὠνϑρώπους" το δὲ ὠλλο στρατευ- 

γ) 

σῶς ὠχετο. 

»“ 5» κ»ν νυν" υὺ ἧς -“᾿ “» τῇ 

βῶ αν ἐν τῷ αὑτῷ πάρα τὸ τέίχος τῶν Περινθίων ἤν. 
ἊΣ "Ὁ μὴ -»“ὉὋ» ἃ "} Ἶ 7 .“ 

12. Μετὰ ταῦτω Ξενοῷων μὲν ἔπραττε περὶ πλοίων, ὅπως 
ε 7 “ ᾽ Χ 3 2 Χ μ 

ὅτι τώχιστω διωβαῖεν εἰς τὴν ᾿Ασίαν. Ἔν δὲ τούτῳ 
3 ͵΄ " 7 ᾽ ΄ , « ᾿ Ν 5) 

ἀφικόμενος ᾿Αρίσταρχος ἐκ Βυζαντίου ἄρμοστης, ἔχων 
7 ͵ ΄ αν, ἢ »- 

δύο τριήρεις, πεπεισμένος ὑπὸ Φαρναβάζου, τόϊς τε ναυ- 
“ἘΝ ψν ϑν Ν , ; ΄ δ ΝΑ ᾿ 
κλήροις ἀπεῖπε μὴ διάγειν, ἐλθών τε επὶ τὸ στράτευμω,, 

τσαρωαγώγόνσα} Βαά. νεῖςι. Οπεϊξ, γνεῖκε. Ηυμηδπιίαίετη ἐπὶ, ᾿γα- 
Ἑζοιῖι. τυαραγαγόντας Ὠαγεηΐ., ἀείϊη- ἀεπείαπι εἰ ταν! ἴοι ἀἀνογίαβ ἰερα- 
ΟΕΡ5 εἰς τὴν Ἰπέρινϑον Ἐΐοη. ροῆεᾶ δια- 
περάσαι ὨδὈεΐ ρῖο προπέμψαι. 

το. Ξξενοφῶντα 1] Νοπιεη οπηϊῆϊς Ε--- 
ἴοῃ. ἀεϊπάβ τορὸς αὐσὸν τηᾶγρο Μ1]- 
Ἰοῖ. 

σπείσειν] Μα1ε Ῥατγ, Ετοη. ποιήσειν. 
γενέσθαι} Ἰηΐτα (εξὶ, χ8. δὰ Μεάο- 

λάθῃ Χοηορἤοη : Τί γὰρ ἔλεγον, ὅτε 
καπσὰ Σηλυβρίαν ἀφίκου , Οὐκ ἔφησϑα 
οἷόν τ᾽ εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς Τέρενϑϑον ἐλθόντας 

διαβαίνειν εἰς σὴν ᾿Ασίαν. ἀπάδ᾽ τηεξπη- 

Ῥγαπ ογαῖ! 5 ροίξευῖ 5 ἤὰο τα πβίε- 
τεηάυπι εἴ Ἰηἰετεπάππι εἢξ σεηίεθας 

. [ὰπΔ ἀεπηοπῆιτηαπάδπ) (41]|6 αυἹὰ Δαήϊ- 
τὰτα ρου ]αῆδ, Ἀεέϊε ! Αἀάϊάεται ἱπ 
οοἸ]οααῖο Χεπορῆοη, [εὰ ἴῃ πᾶττγᾶ- 
τ[ἴοπῈ ποη εταΐ πεσϑῆδγι πη. 

11. παρὼ πὸ σεῖχος]) Α ρῥτίγηδ π|ᾶ- 
Ὧὰ περὶ (οτρία πὶ μαρεῖ συε!, ἀεϊπάςε 
Ῥατι, στὸ Ττερινϑίων, ρτοῦαπία Ροτίομο. 

12. εἰς σὴν ᾿Ασίαν] Ηφοο ἀείαπε ἱπ 
Ετοη. Ἰἰῦτο. 

μὴ διώγειν] το. Ῥατὶ, μηδὲν ἄγειν 
Παθαπί, εἰ ἀεΐποερβ ἐλθών σε ἀεάε- 
θα ΡΓῸ νυϊραῖο δηῖς ἩαςοΠιπίοπαπε 



ΤΙΒΕΕ ΎΙΠ. ΦΑΡΧΊΙ. 461 

» » ν, ," -“» ᾿ ΝΝ Ε ψ 

εἰπε τοῖς στρωτιωτωίς, μή περωιοῦσντωι εἰς τήν Ασίαν. 
Ἁ » » « ᾿ “ ΄ 9 » Ν " Ἁ 

Ὁ δὲ Ξιενοῷων ἔλεγεν, ὁτι Αναξίβιος ἐκέλευσε, κ͵ὶ ἐμέ 15 

πρὸς τοῦτο ἔπεμψεν ἐνθάδε. Πάλιν δὲ ᾿Δρίσταρχος 
3 5 7, Μ΄ “ » 3 ᾿; π Ὺ Χ 
ἔλεξεν" ᾿Αναξίβιος μέντοι νῦν οὐκ ἔστι ναύαρχος, ἐγὼ δὲ 

τῆδε ὡρμοστής" εἰ δέ τινω ὑμῶν λήψομαι, ἐν τῇ 9α- 
᾿ ΤΊ 

λώττη κωταδύσω. 
“"Ὕ 5 Ν γ7 5 Ν “ο 

Ταυτὼ εἰπῶν, ὠχετο εἰς τὸ τειχς. 
-“ 5 « ᾿ ΄ Ἂς Ἀν Ν 

Τη δι ὑστερωίον μετωπεμπέτωι τοὺς στρωτήγους καὶ 14 
Χ Ν » 7 Ἤδ ἌΝ "7 Ν -“ 
οχωνγους του στβωτευμῶᾶτος. ῆ ες οντῶων Ζρος τῶ 

7 ΠῚ Ἂ» »"ὉὋἪΆ μ»« “ .« ΕῚ »,͵ 

τείχει, ἐξαγγέλλει τις τῷ ἘΞενοῷωντι, ὁτι, εἰ εἰσειίσι, 
΄, Ἂ 3 »" Ζ ΕΝ 

συλληφϑήσεται, καὶ ἡ αὐτοῦ τι πείσετωι, ἡ καὶ Φαρνα- 

βαΐζω παραδοθήσεται. Ὁ δὲ, ἀκούσας τοαῦτω, τοὺς 
᾿ Ἕ ..ὦΝ 5. ε Ὁ 7 

μὲν τπροπέμπεται, αὐτὸς δὲ εἶπεν ὅτ, ϑύσαωίΐ τι βούλοιτο. 

Καὶ ἀπελθὼν εἐϑύετο, εἰ προέῖεν αὐτῷ οἱ Θεοὶ πειρῶσίγωι 

πρὸς Σεύϑην ἄγειν τὸ στράτευμα' ἑώρα, γὰρ οὔτε δια- 

13. ἐκέλευσε] Καά, νεῖϊ. (ὐσαε! . ἐπέ- 
λευε. 

μέντοι νῦν οὐκ ἔσαι) Ψυϊραίαπ), μὲν 
οὖκ ἔστι τανοσανῖὶ νείκεα. Εἰχ {1οτ|- 
Ρίατα Ῥαγ, Ετοπ. μὲν ποίνυν οὐκ ἔστι 
ποῖϊτατη εἤξοῖὶς Ζευπε, ρῥτφὶ σεπίς 
Τιϑοη αν! νεγῆοπθ. ἴπ νυ]ραίο ἰ8- 
ΤΩΘΠ ΟΥΙ ΠΟ ΠῚ [ἀΟΟΠΪ85. ϑ αν ΟΓΕ ΠῚ 
εἴς ἤδζυϊς ννεῖκε, εἰ σοηνθηϊεηῖο- 
ΤΕΠῚ Δἰτεῖὶ τηεπιῦτο ἐγὼ δὲ σῇδε ἁρμο- 
στῆς. 

εἰς σὸ τεῖχος) Εχ Ἑάϊτ, ΤΠηρτ. τσρὸς 
δῃποίανιτ ΑὈτείοῃ. ιαοϊά. ἩΠπονά. 
Ῥ- 4οο. ᾳφυοὰ φῥτοθαδαὶ Ροτίοῃ. 
14. μεταπέμπεται) [τὰ Ρατὶ, αυοά 

νυϊραῖο μετεπέμπετο [Ὀἰταὶ [ἀ8- 
ἀεηῖς Ῥοτίοπο. 

τῷ τείχει) 1τὰ δῖερῃ. Ουε]ῇ, πὸ σεῖς- 
χος ἙΔὰ. νετι. 

συλληφϑήσεται----σ'αραδοϑήσεται] Ρὰ- 
τ, Ἀδρὶὶ Β. Ο. συλλήψεςσαι. ἀεϊπη 6 
ΤΊΔΙΡῸ ϑίερῃ, Ρατγι. Εϊοη. ἀνωδοϑήσε- 
τῶι ὨΔΌΘηΙ. 

σοὺς μὲν] 1ἴὰ οὰπὶ Ῥαχί. ΖειπΕδ. 
ψυΐϊρο εταϊ αὐτοὺς μέν. 

τοροπέμπετα,) Ῥγασεάενε εὖτε. Μα- 
]ε Ιπάεχ Ζευπίδηιιβ οορηαγὶ, ἀεάμοεγε 
᾿π δγργθίατασ, ἀοάμοι: ἩυτοὨϊπίοη, 
Ἦροο εταϊ προπέμπειν. ΒΓ] τ γ Ογ- 
ΤΟῸΡ. Μ΄. 3») 53. τὸν μὲν προσιόντα προὺ- 

σέμσπεςο. 
ϑῦσαί «ι] (αῇδ!ϊο σι οταϊῇι. 
15. προεῖεν αὐσῷ] τὰ ρτὸ αὐφὸν (οτῖ- 

Ρήϊ Ζευπε εχ πηᾶγρῖπε ϑίθρῃ. Ρατγιί, 
Ἰτοη, ῥόγηηγ6 νετΌσ τῇ ᾿πίεγρτγεία- 
τγ [πάεχ Ζευηίπιβ ἃ σροΐεσϑαι ἀε- 
τνὰη5. Ατἰία ἀερεραιὶ εξ σπροοῖντο, 
ὈΓῚ. 9» 10. πρόοιντο δἀϊίαπῃ Ἰερῖταν ἦς 
νεπαῖ. Χιϊ. 11. 5101}}}}5. ἔεγε Ἰοσὰς εὐὲ 
ἴῃ Ουτορ. ν. 29. 9. υὉ] σπροΐσϑαι σινὶ 
χοήματα, συραννίδω, φείχη, τέκνα εἴ, 

αυοά ροῆεαᾶ ἐγχειρίσαι ἀϊοϊτατ, ροῖε- 
αὶ δου] 5. εἴ Βάδὶ σοπιπλτίετε εἴ 
ἀεάεια [Ι͂π Ατορῃδηὶβ Νυῦ. 1216. 
εἶτ’ ἄνδρα τῶν αὑτοῦ τι χρὴ τυροϊέναι, 
εχρεέϊα απ τύροΐεσϑηαι ; ναυϊραίυτη 
ΒΟΠΟΙΙα ἱπιτεγργειδπίυν ῥισιτεῖν, ἀπολέ- 
σαι, σκορσίξζειν. (οηνεηϊξ νεγηϑοῦ]α τα 
7ονμοληιοι ἤδη, πὐεσαυεγζέη. ἘΠΟΟ νέτο 
ἴπ ἰΙοοο εαυϊάδτῃ νεγθυτῃ ἐφιέναι σοπη- 
τηράϊ5 Ροπταπι Γαδ (αἰ ρίοοτ, φαοά 
ἀξ Ἰερῖθυβ, ἀ115, ογάσα } 5 ρεγηη167111-- 
διις, σογισεαοη ς αἰοὶ ίοϊεῖ. ΜΙγοῦ 
᾿πιεγργθαία πη δὰ ἢ. 1. ΠΙεπιίαση. ἢ Ὲ 
εοάστῃ νεῦῦο ἀϊσείαγ ἰίεγαπῃ δά σΔρ. 
ΥἱΪ. 47. δ] σπροέσϑαι εὐεργεσίαν τινὶ 
τᾶτα Πρηϊβοδίίοπε εἴ. ϑεὰ υδίαας 
νεῦθο σπροέσϑϑα, ἱπεῖ ἱπηργαάεητ8 νεὶ 
ΠΕΡ] ΡεπτῖθΒ ποῖῖο, αὰθ6 ἢὰϊς ἰοσο 
ποη σοηνεηϊί, 
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βαίνειν ἀσφαλὲς ὃν, τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύσοντος᾽ οὔτ᾽ 

εἰς Χεῤῥόνησον ἐλθὼν κατωκλεισθήνωι ἐβούλετο, καὶ τὸ 

στρώτευμω ἐν [πολλήη] σπάνει πώντων γενέσαι" ἔνθα 

δὴ πείσεσϑιαι μὲν ἀνώγκη τῷ ἐκεῖ ἁρμοστῇ, τῶν δὲ ἐπι- 

τηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν τὸ στράτευμω. 
ἯΤ' ΓΕ Ὁ ἀρ. Νν ἊΝ Ἴ" ὰ Ω δὴ -- ᾿ἱὰν. 

Καὶ ὁ μὲν ἀμφὶ ταῦτω εἴχεν" οἱ δὲ στρωτήγοι Χωὶ εἰ 
ΝΞ Ἂ ἈΜῚ ὰ ͵ 3 μΑ 

λοχῶώγοι ἥκοντες πώρὼω τοῦ Λριστάρχου, ὠὡπήγγελλον, 
« “-“. Ν ς ᾿ »-"- 7 Ὁ Ψ Ἁ ὃ, 

ὅτ γὺν μὲν ὠπιένωι σῷῶς κελεύει, τῆς δείλης δὲ ἥκειν" 

17 ἔνθα καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει εἶνωι ἡ ἐπιβουλή. 

Ξενοφῶν, ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὼ γενέσϑωι καὶ ἑαυτῷ καὶ 

τῷ στρατεύματι, ἀσφωλῶς πρὸς Σεύϑην ἰένωι, παώρώλω- 

βὼν Πολυκράτην τὸν ᾿ΑΘηναῖον, λοχαυγὸν, καὶ παρὰ τῶν 

στρατηγῶν ἑκάστου ἄνδρ, (πλὴν πάρα ΝΝέωνοσ) ᾧ ω ἔκω- 

στος ἐπίστευεν, ᾧὥχετο τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὸ Σιόϑω στρά- 

15 Τευμώ ἑξήκοντα στάδια. 
» ΄- " Ξ 

ἐπιτυγχάνει πυροῖς ἐρήμοις, 
ι ΄ Ἂς 7 

μετωκεχωρήκεναι ποι τὸν Σεύϑην. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἤσων αὐτοῦ, 
Ν Ν ΝΣ “Ὁ "7, 

Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ῴξέτὸ 
έ 

Ἐπεὶ δὲ Θορύβου τε 
"7 »Ἤ 5 7 »“᾿ 7] 

ἤσϑετο, (καὶ, σημαινόντων ἀλλήλοις τῶν περὶ Σεύϑην, 
ε7 ᾿, ὍΝ ΤῊΝ Ἂς ΄ 

κατέμωϑθεν, ὅτι τούτου ἐγεκώ τῷ πυρὼ προκεκαυμένω εἰ 

ἔχοντος) Μίαῖρο ϑίερῃ, ὄντος. ἀδ- 
ἱπάβς ἐπὶ Χεῤῥ. Ῥατ. ροῖεα καταλη- 
φϑεῖναι Ἐτοπ. Βαδεῖ. 

[πολλῇ] σπάνει πάντων] Οὐ τη 
πη Ετοη. σολλῇ Γεο] ῇ : Ιάεγὴ ΓΘ 1 Ὲπ9 
δὴ οὐλῖ εἴ, ποη πΊα]6. 

σείϑεσθαι μὲν] Ἑαά. νεῖ. ΟΕ. 
σείσεσϑαι ΟΥΑΙ μὲν, απάς νυ]ραίαπι 
σοτγεχὶ, Θαοάῇ επἰπὶ πείϑεσθαι [Ἐγ- 
ναπάτππι βαΐϊαδς, ἰὰπὶ ἀνάγκη ἦν ἴστί- 
Ὀεπάσηχ εὐ. Ναππσ νψεῦο νει ΠῚ 
σείσεσψαι Ῥεηάεί δ ἔμελλε. 

τ6. ἀμφὶ ταῦτα] ἴπ ἙΕίζοπ. ἀμφὶ 
ἀεοῆ, αἂὐ νεῖθα καὶ οἱ λοχαγοὶ ἴῃ. Τ.π- 
τἴπ8. καὶ λογχχαγοὶ τῆατρο ΨΊ]οΙῖ, 

τῆς δείλης) Εἴοπ. σῇ δείλῃ, Ὀεῖϊη- 
Περ5 ἥκοι Ρατ. ϑεαθεηϑ εἶναι, οηγῖτ- 
τὰαης Ετοη. εἰ σε], 

:2ι γενίσνϑαι]} Ματῖβο δίερῃ. Ῥαγῆ, 
Ἑΐοη. καλὰ εἶναι Βαθεης. Βεὶπάε Πτ- 

λυκράσηῃ σε ᾿Αϑηναῖον ΟσΕἰξ, σε Ρύὸ τὸν 
Παθεηΐ εἰἴατη Εαά, νείε. 

18. πυροῖς] Τὰ Ουε]ξ, ἱπ ᾿ἰατα, 
Ῥατγί(. εἰ ϑιερῃ. πύργοις Εαά. νεῖ. 
συαε]ῇ. Ετον.. ρηγός ἀείεγίος, ἐρήμοους φυ- 
λάκων, ἱπίογργείδταγ ϑιερπδᾶηυβ, 

ᾧετ.) Ῥατ. ᾧοντο---ἤσϑοντο. )εϊη- 
σΕερΡ5 ἐσεὶ δὲ ΟΘυεῖΕ. 

σημαινόντων) ἘΐΟΠ. κελευόντων ἢά- 
Ὀεῖ, εἰ ἀεῖπάς κεκαυμένα Πτάρίθκ. 
Οειεγαπὶ δ εἴτε ΡΟ καὶ σοτηπηᾷ Ρὸ- 
Γαϊΐ, αὶ νεῖθα σηῤοαινόνιτων--Σ εὐϑην 8ΔὉ- 
(ο]ατε ροπαπίαγ, εἰ ἀροάοῖς ἀεσταπι 
(εαυάῖατ, αὶ εἴ : προπέμπει σὸν ἕρ- 
μηνέα. ϑοΙ ΕΠ 15 τε ρα τ οἢ5. ἔογΠ 8. 
ΡοΙ͂ Ἰοπρίογεηι ἱπιεγρο πε πΥ, ἐπεὶ 
δὲ ἤσϑεσο, ἕαοϊτ, αῈ {τα εατη π᾿ σἱτὶ 
ἀοέὶ! {επίεητίαπι : [δὰ ρτϑίεγεα ἔ- 
5π8 ρδυθηϊείεοβ, αὐ 4161 ἔξοὶξ τάδ, 
ἀρΡοποπάᾷ σθηίαϊ. 

Ὁ οὖν 
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τῷ Σεύϑη πρὸ τῶν νυκτοφυλώκων, ὅπως οἱ μὲν Φύλωκες 
Ἄμ ἐ  ΔΣ 2 'Ψ 7 5, ,9᾽ «“ “" ε δὲ 

βῆ οβῴντο εν τῶ σκοτειί ὁντες, μῆ οποὺυ εἰεν, οι δε σροσ- 

Π 3 Ν «“ἂ Ν ἊΨ ΄-“ν 

ἰόντες μὴ λανϑάνοιεν, ἀλλὼ διὼ τὸ ᾧως καταφανεῖς 
“Ὁ , Ν δ τ ΄ ᾿Ἶ ς ΄ ἃ δ΄ 

εἶεν") εσει δὲ ἤσϑετο, προπέμπει τον ἐρμῆνεω, ον ετυγ- 10 

3, Ω “- ΄ δ “ » 

χάνεν ἔχων, καὶ εἰπεῖν κελεύει Σεύϑη, ὅτε Ξενοφῶν 

τὐαρείη, βουλόμενος συγγενέσϑωι αὐτῳ. Οἱ δ᾽ ἤροντο, 
ΕῚ Π; “»Ἥ ς ΕΣ ἃ, “ 7ὔ 

εἰ ὁ ᾿Αϑηναῖος, ὁ ἀπὸ τοῦ στρωτεύμωτος. Ἐπειδὴ δ᾽ 20 
9 “ 5 3 ΄ δι ᾿ ΟΝ τὴν “ 
εᾧη οὑτος εἰνωι, ἀνωπηδήσωντες εθίωκον" καὶ ολίγον ὑστε- 

θον ταρήσαν πελτασταὶ ὅσον διωκόσιοι, καὶ παρωλαβόν- 
»" ἢ ἊΝ ... ἮἋ τῇ πῇ 7 

τες ἘΞενοφωντω καὶ τοὺς σὺν ὠύτῳ, ἤγον τρὸς Σεύϑθην. 
ε δ, τ π᾿ 3 “ἷ 

Ο δὲ ἡν ἐν τύρσει μώλα φυλαττόμενος, καὶ Ἱἵσποι περὶ 21 
διῶ, 3 ΄ ὃς Ἂς ᾿ς ΄ Ν 

αὐτήν κύκλῳ εγκεχιωλινωμενοι" διὰ γὰρ τὸν φόβον τὰς 
ς Ε “. ε) Ἂ Χ Η ᾿ 

μὲν ἡμέρας ἐχίλου τοὺς Ἱππους, τῶς δὲ νύκτας εφυλατ- 

τετο. Ἐλέγετο γὼρ καὶ τρόσϑεν Τήρης, ὁ τούτου τορό- 22 
Ε 7 »“ ΄, Ἂς ") 7, ἣν 

Ὑονος, ἐν τωὐυτὴ τῇ χωροῦ, σολυ ἔχων στρωτευμώ, ὑπὸ 
ψΨ' πω “ἃ »"Ἥ ἣΝ 3 Ω Ν ἐς μι 

τούτων τῶν ἀνδρῶν “ολλους ὡπολεσῶι, Κώϊ τον σκευοζφζόρω 

πρὸ σῶὥν] ϑίςρῃ. πρὸς τῶν, τηᾶῦρο 
Βίερῃ. ἕνεκα σῶν φυλάκων. Μετ ΠῚ 
Παῦθε Ταητῖηα, Ουε!. Ῥαχ. Ετοη. 
Ἡμτϊοπιπίοη εἰ Ζειπε. Οἵ, Ἠε]]εηϊο. 
ἊΣ 2. 50: δὲ ντοβ. 1}... 28: 

μήϑ᾽ ὅσου εἶεν] Εῖοη. μήτε ὅπη εἰσὶν, 
μήτε ὕπη μὲν εἶναι. 

οἱ δὲ] Εαά, νεῖι, (σαε1Ὲ, οἵ σε. 
ἱπάε κασαφανεῖς εἶναι ἢαὈει Ῥατ. 

19. παρείη) ἴϊὰ Ἑῖοη. Ψαϊραϊαπι 
πάρεστι οοττεχὶς Ζειπε. 

21. ἦν] ει ατα ογαϊ τς Οαε]ῇ, θε- 
ἵποερβ σύρσῃ Εαά. νεῖς. (σπε]ξ. σευϑῆῇ 
Ῥατγι, Ῥοῆδα σπερὶ αὐτὸν τηδτρο ΒίεΡῃ. 
εἰ Ῥατΐ, 

νύκτας ἐφυλάττετο) Ψιτατα Ἰαίεδης 
ἀὐραϊς ἀπόδοσις οταῖίοη5 οἰδυάϊ δ η5. 
Θυϊά επὶῃ εἢ, υοά τείροπάεαί 
τηδηλῦτο : ἐχίλου ποὺς ἵππους ὃ ΝΙΠΙΙ 
εαυϊάεγη νἱάεο. ψεῖῦα χαϊάδηι τὼς 
δὲ νύκτας σοηνεηϊαπί οαπ} 1115 τὰς 
μὲν ἡμέρας, [εὰ ᾿πας}1τὸγ τερει τ ἐφυ- 
λάττετο, αιιοά ἰἀτηξη σὰπῃ νει δθὶ5 Δῃ- 
τεσδάθητθα5 ποπ Ὀεηε οοἱΐ, πεο ἴδη- 
ἔχ σαρίατῃ δοίοϊ νι. ἴῃ πγύρίπε 
δίερῃ. Ῥαγ, Εἴοη, ἱπίδίατῃ Ἰερίτας 

Ὠες- 

ἐγκεχαλινωμένους. αὰοὸ αυϊάδτη ἴὰρ- 
ΡΙεπηθπίο δάμπηοηθπυῦγ δ νἱτῖο, εἴ 
Ρτοδοίπηας δἰ ψαϊὰ δά ἰδσαηδῦῃ ἰη- 
τεγροϊαπάατη. Ψεγθαπγ ἐπὶ πὶ ἐφυλώς- 
σετο δαΐ ρίδηα (οἰ επάαπιὶ δας ρατιϊ- 
οἰρία πη νε! αἱ! τσαραστησάμενος δἀάεη- 
ἄυσπι εἴ : ἐγκεχαλινωμένους παραστη- 
σάμενος ἐφυλάττετο. Θιυοά «1 Ὗγ εῖ- 
κε, ἐφυλάσσετο εξ ἢ. 1. σῳ οὶ ογιαος 
δε ἐφμος σμγαδαΐ, ἰὰ Ῥυϊγηὰπ) Ἔχετη- 
Ρἷο πη} εταὶ Βγπηιαπάματγῃ, φσαοά πυί- 
Ρίατπη εχίαγα ραᾳῖο. εϊπάβ Πουδὶ τε- 
ΡΘηγεῖαγ νευθατ φυλώσσεσθαι ἴα ρΡο- 
Πίαπι, ἰδηθη ἰΙὰ νϑεθαπὶ δὉ ἤος 
Ἰοοο αἰϊεηαπ εξ ςεπίεο. Εφαΐ ρτο- 
ΡΕ Παθεπίυτγ εἴ αυϊάετῃ ἔγαπδιὶ ; ααοά 
εἶ ἸΙοηρε ἀϊνεγίατῃη δὉ εο, ασυοά δἰ. 
Με Κε, ἐφίος οι βοά!επάος Δόξ σεγανε. 
ΑἸΙ ναγθὰπὶ ἰηϊεγργεία ίυσ εασαόίας 
ἀγεδαϊ, Ατηδίθει5 «α οβοάϊας ῥαγαίος 
ε{72 νοἱεῤα!. ᾿ 

22. Τήρης] ἩυτοΠιπίοη σεηίες οἢα 
εὐπὶ, ααετη ΤΠυογάϊάε5 1ϊ. 29. 5:|14]- 
ο88 Ραίγειῃ ἀἰοϊς, αὶ Οἀτγγίαγατη ἴπ» 
ΡΕΠ ΠῚ ΡΥ. 5 Δι ρ] νοεῖς, Οἵ, Ης- 
τοὐοίϊ ἱν. 80. Υἱϊ..137. 
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ἀφαιρεϑηνωι" ἤσων δι οὗτοι Θυνοὶ, πάντων λεγόμενοι 

εἶναι μάλιστω νυκτὸς τολεμικώτατοι. 

23 Ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς ἤσων, ἐκέλευεν εἰσελϑ εἰν Ξενοφώντω, 

ἔχοντω δύο, οὺὃς βούλοιτο. Ἐπειδὴ δὲ ἔνδον ἥσων, ὐήμε 

ζντο μὲν ὥϑωτὸ ὠλλήλους, καὶ κατὼ τὸν Θρώκιον νόμον 

κέρατα οἴνου τυροὔπινον" παρῆν δὲ καὶ Μηδοσάδης τῷ 

24 Σεύϑη, ὅσπερ ἐπιρέσιβευεν αὐτῷ. πάντοσε. Ἔπειτ δ 

Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν" Ἔπεμψας τυρὸς ἐμὲ, ὦ Σεύϑη, 

εἰς Χαλκηδόνα, τρῶτον Μηδοσάδην τουτονὶ, δεόμενός μου, 

συμπροθυμηϑήναι διαίβηνωι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ασίας, 

καὶ ὑπισχνούμενος, εἰ ταῦτω τοράξαιμι, εὖ ποιήσειν, ὡς 

ἐφη Μηδοσάδης οὑτοσί. Ταῦτα εἰπὼν, ἐπήρετο τὸν Μη- 

δοσάδην, εἰ ἀληϑὴ ταῦτ᾽ εἶπεν. Ὁ δὲ ἔφη. Αὖθις 

ἤλθε Μηδοσώδης οὗτος, ἐπεὶ ἐγὼ διέβην πάλιν ἐπὶ τὸ 

ι᾿ σι 

4 ᾽ 7, « ͵ π (0 ἊΝ, ἂ 

στρωτευμώ εκ ᾿Ἰώρίου, υπισχνουμενος, εἰ ὠγοίμι τὸ στρο-- 
Ν Χ "7 “ 7 4 Ν 

τευμῶ τρὸς σὲ, τώλλω τέ σοι Φίλῳ χρήσεσθαι καὶ 
3 ἊΝ ᾿ ἈΠ  ΥὟ ᾽ 7 Ἔ Ν 

ἀδελῷῳ, καὶ τῶ επὶ ϑωλάττη μοι χωρίω, ὧν σὺ κρω- 
-“ 9, Ἂ “» 2 ἈΝ Ζ ὃ 3 ΄ 

»ατεῖς, ἐσεσθαι πάρω σου. Ἐπὶ τούτοις σώλιν ἐπήρετο 
᾿Α » 5) Ὁ“ ε ἡ Ὦ» οὖ 

Μηδοσάδην, εἰ ἔλεγε ταῦτω. ὋὉ δὲ συνέφη καὶ ταῦτα. 
Ἴ9, "“» ᾽) 3 " " 2 ὥ ͵ ἷ: εκ ᾽ » 

γυν, εῷη, ὠῷφηγήσωι τούτῳ, τι σοι ὡπ' θινώμήν εν 
τὲ “ὦ 3 Ψ “ἢ ἡ 7ὔ 

27 Χωλκηδὸόνι. Πρωτον ὠπεκρίνω, ὁτι τὸ στρατευμῶ δια-- 
7 9 Υ 2 Ν Υ͂ - 5 κ »"΄)Λνσ 

βήσοιτο εἰς Βυζάντιον, καὶ οὐδὲν τούτου ἕγεκών δέοι τέλειν, 
“7 ς 52} “7 " νυ ΟῚ 3 ᾿ δὶ » ᾽ 

οὔτε σοὶ, οὔτ᾽ ὥλλωῳ" αὐτός τ᾽, ἐπεὶ θιωβαίης, ἀπιένωι 
3) ΑΑΡ δ Ἀφ «“ “ ΝΟ (δ 7 Ν 

28 ἔφησθα) καὶ ἐγένετο οὕτως, ὥσπερ σὺ ἔλεγες. Τί γὰρ 

Θυνοὶ] ΓὉεγ Βτοάϑοῖ, τηᾶῦρο ϑίερῆ. 
Ῥατιί, Εἴοῃ. Βιϑυνοὶ ΠΔὈεΠῖ. 

23. ἐκέλευεν] ΟδῆδΔ]. ἐκέλευσεν, Ἐ- 
ἴοη. ἐκέλευσαν, [εἶπάς ἐγγὺς ΡῥΓΟ ἔν- 
δον ἀαὶ Ετοη, 

προὔπινον]) Διμεπϑοὺβ ΧΙΣ ΤΟΙ 5}; 
476. εχ ἢ. 1. προὔτεινον ἨαὈεῖ, πεο να- 
τἰοίατὶς αυϊσαυᾶπὶ ἐχ ᾿ἰτῖ5 Τογὶρτ5 
δπηοίαν!τ. Πρ οτὰ5 Βάϊῖοτ. 

24. ὑσισχνούμενος Ἑΐοῃ, μοι ΔΈ, 

οὐ ἀἰθ Ύε ν 1, ὅ-: 
25. ταῦτ᾽ εἶπεν) Εἴοῃ. σαῦτ' εἴη. 

Πεῖπάς αὖτις σαε!., εξ τε οἵ, [εξξ. 
ΤΟΣ 

σοι φίλῳ] Ῥατχ, σὲ φίλῳ με, Ἑΐοπ. 
φίλῳ μοι. Ἰεϊπάθς χρήσασϑα, Ἑαά, 
νεῖ, πε. 

καὶ τὰ ἐπὶ ϑαλάπαῃ) Μαῖξο ΒΙΘΡΗ. 
Ρατγ, Ἑϊοη. χαὶ ὅσα παρὰ ϑαλάτ- 
τή. 
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ἔλεγον, ἔφη, ὅτε κατὰ Σηλυβρίαν ἀφίκου; Οὐκ ἐφη- 

σϑα οἷόν τ᾽ εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς Πέρινϑ ον ἐλθόντας διωβαί- 
3 Ἂν ᾽ 2 

γειν εἰς τήν Ασίαν. 
5) ς σν Ζ 

Νὺν τοίνυν, ἐφη ὁ Ξενοῷων, τάρ- 29 
"ἂν ξ 7) “ »" " 

εἰμί καὶ εγὼ καὶ οὗτος Φρυνίσκος, εἰς των στρωτήγων, 
᾿, 7 τ, Ἵν ὩΣ τα ας εὐ τ, δος 

καὶ Πολυκρατής ουτος, εἰς τῶν λοχωγων᾽ Κωὶι ἔξω εἰσιν 
- Ν “" »"»" ε Ρ' « 7 Ι Ν δ, 

ὥπὸ τῶν στρατήγων ὁ πιστότατος ἐκώστῳ, τῶληήν Νεωνος 
- -“» 3 “" 7 ΄ ᾿ Ἢ » 

του Λωκωνικοῦ. ἘΠ οὖν βούλει τοιστοτερῶν εἰνώι τήν πρώ- 30 
Ν. Ὁ Ἅ ψ 

ξιν, καὶ ἐκείνους κώλεσον. 
Ἂν ΝΕ ἊΝ λ ΠῚ Ν 

Τὼ δὲ ὅπλα σὺ ἐλθὼν εἰπέ, 
Νἰτὶ 7 “ἢ 3 Χ 7 »"» Ν 5. γᾶς 

ὦ []ολυκρατες, ὁτί ἐγω κελεύω καταλιπεῖν κωὶ ωυτὸς 
Ἂ » Χ Ν 7 ἽΨ, 

εκει κωτωλίπῶὼν τὴν μῶαχωιρῶν εἰσ θι. 
Ἴ ᾿ “Ὁ ε 7 "ἢ “ 2 ᾿, δὰ, 3 ͵ 

Ακούσας ταῦτω ὁ Σεύϑης εἶπεν, ὅτι οὐδενὶ ἂν ἀπιστή- 31 
᾽ 6 ψΨ ὲ Ἀ ἃς “ ) Ὁ ἰδέ Ν 

σείεν Α“ηοηνωίων᾽ καὶ γαῶρ ὁτι συγγένεις εἰεν εἰθέενοί!, Χονι 

φίλους εὔνους ἔφη νομίζειν. 
Ἂς ζω ἀρ δ᾽ ΤΌΝ 

Μετὼ ταῦτω δ᾽ ἐπεὶ εἰσηλ- 

9ον, οὺς ἔδει, πρῶτον Ξενοφῶν ἐπήρετο Σεύϑην, τί δέοιτο 

χρησ αι τῆ στρατιρι. Ὁ δὲ εἶπεν ὧδε" Μαισάδης ἦν 32 
ὧν ὃ 5... 49. 3 Ν, Ἂδ 

μοι τῦατηρ᾽ ἐκείνου δ ἤν ὠρχή Μελανδέπται, καὶ Θυνοὶ, 

καὶ Τρανίψαι. 

28. Σηλυβρίαν) [τἃ Εάαά, νειῖ. στε! 
Εἴοη. Σηλυμβρίαν οαπὶ 8118. ΤηᾶΓρῸ 
νιΠοΙ, ϑιγυγίαπ ΤΌγοὶθ Ποάϊεημε 
δυάήϊτγε τεϊαῖυν Γεοποϊανία5. θὲ πο- 
ΤᾺ]. Εἰγπιοϊορία τταάϊτ ϑίγαθο. νἱ!. 
Ρ-. 437. 51᾽60. 48 ρτϊοτεπὶ (στὶρία- 
τάτη ἥγπηᾶγα νἱἀεηῖασ. Συλαβρίαν εξ 
ἴῃ Ετοη. 

29. Νῦν φοίνυν] Ομπὶ πιαίαϊο σοηῆ- 
Ἰΐο ἰῇ Αὔδπὶ ποη ἰτα]εσετὶῖ, [64 δὰ 

ϑεαΐπεη ε σοηνετίεγιτ, σδαίατη τεά- 
ἀϊϊατηθη ϑευῖῆθ ἐχρεξϊαρας ἰεέϊοσ. 
ΑἸϊοφαΐη {[ἀρετογὰ Τὰ ρεγναοδηθᾷ νἱ- 
ἀεγὶ ροῆξ τεέϊε τηοπεὶ δ εἴκς, 4] 
αυεράδτῃ 8ηῖε πάπα πππδύμτι Ἔχοὶ- 
ἀϊῆε ΓαΓρ᾽ ρα Βᾶτατ. 

30. σὺ ἐλϑϑὼν] Εάά, νειῖ. Θυεῖξ. συν- 
ελϑών. ϑεαιξηῖία νεγθὰ καταλιπεῖν" 
καὶ αὐτὸς ἐκεῖ οτηϊῆτ Ετοη. 

31. συγγενεῖς) Οορπαδιίοπετη ἃ Τε- 
τεο, ἀϊνετγίο ἃ Τεγε, φυὶϊ τερεϊαηϊ, δὸς 
τες! ΤΠαογ άε5 ἰἱ. 29. ἃ ϑδάοοο 
διταῖοθο Δ]ϊο, οἰν!αῖς ἀοηαῖο αὖ Α- 
τπεπϊεπῆρις (οἔ, 500]. Ατιορῃ. δά 
Αοδδγη, 145.) τορετῖς νοκθηδοῖ δὰ 

Ἔχ ταύτης οὖν τῆς χώρας, ἐπεὶ τῷ 

Ηετοάοιὶ ἵν. 80, (ειεταπὶ γὰρ εἰ 
Ρᾶυΐϊο ροΗ͂ καὶ ἀπίε φίλους οπχίτῖς Ε- 
ἴοῃ. 

φί οἴοιτο] Ματγρο δίερῇ. Ῥαγ, ὅτι 
δέσισο, Εἴοη. «τί δέοιτο. ΄σᾳοά ροϊετγίιιβ 
(αδάδητε ϑίθρῃαπο τεσερῖς Παϊοῃϊη- 
ίοῃ εἰ ὕνεῖῆκε. Ηἰς εἴα νυ]σαΐαγη 
οἴοιτο ἸΏ Ο]ΕὨ τ 5 αἷς ἀϊξει πὶ ρτὸ ἀξιοῖ, 
βούλοιτο, εἴ τεξιϊ5 [1 χρήσεσο)αι. 
[τὰ ἰηΐτγα νἱϊ. 4, 19. ἔλεγεν, ὅσι οἴοιτο 
τεϑνεῶσας τσολλοὺς εὑρήσειν. ὉΌῚὶ εἴ ἀε 
εχρεέξϊατίοπθ. ἴϑταγ ΝΥ ει κα πὶ {εὲ- 
αθῦγ, ὅ8:1π|1}15 νἱάδτυγ εξ ἰοσυς ἧς 
Βερα}}}. Αἰπεπϊεηῇαπα 1. ἐξέ. 3: σού- 
Των μὲν σῶν ἀρχῶν οὐδὲν δεῖται ὁ 6 δῆμος 

μετεῖνωι ἴς, αὐτῷ, 

32. Μελανδέπται] Μᾶδτῖγρο ϑιερῇ. Ρα- 
τι, Εἴοη. Μελανδίσαι, αυοά ρτοθαῖ 
Ηοϊῆεϊη δἀ ϑιερῃδηὶ ΒνΖ. Μελάνδια, 
χώρα Σιϑωνίας, αἵ εῇ ἴῃ 1ἰὈτῖ5 [οτὶρτὶς 
ΡΙῸ Σικυωνίας. 

Τρανίψαι} [11 Ἑἀά. νεῖι. Οαεϊξ, 
Θρανίψαι ϑιίαρῇ. Τρανίξαι τηᾶγρῸ δίερῇ. 
Ρατῖί, Ἐτοθβ. Αρυὰ Ηετοάοιϊαπι ἱν- 
93. ἰῃἴεῖ Ρορυΐος Τ᾿ γαοϊϑε τηεπηοσδῃ- 



466 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥΕΙ͂. 

3 πρει ζω Γ΄, τ Ν ὀ ἊΝ 8. 

Οδρυσῶν πρώγμώτω ενόσησεν, ἐκπέσων ὁ πῶτήρ, ὠυτού 

μὲν Θιγήσκει νόσω" ἐγὼ δ᾽ ἐξετρώφην ὀρφανὸς παρὼ Μη- 
ν, “ -»" “ 

838 δόκῳ τῷ γὺν βασιλεῖ. 
9: Ν Ν ,ὕ 5 χ' Δ 

Ἐπεὶ δὲ νεανίσκος εγενόμῆν, οὐκ 

ἐδυνάμην ζῆν, εἰς ἀλλοτρίων τράπεζαν ἀποβλέπων" καὶ 

εκοωϑεζόμην ἐνδίφριος ὠὐτῷ Θ᾽ ὼς ἐπ »“ νΆ ς ὩὦἷΝἯὔᾳΙΙ 

ἐκετής, δοῦναί οι, οσοσοὺυς 

3 Ν ,, "7 ἣ « ὅν Ν » "ἢ δ, νῶν ΕΣ 

ὑγωτὸς εἴη, ἀνόδας, πὼς καὶ τοὺς ἐκββωλόντως ἡμῶς, εἰ 
Ν μὰ δ ,ὕ δι ͵ ἘΨΡΡ. ΕΘ ἘΝ 

τι υγωιμῆν, κοον «Ποιοιῆν, Κῶὶι ζῶν, ᾿μ(] εἰς τὴν ἐκείνου 

᾿ ΕῚ ΄ .«“ ΓᾺ , ζ δι. 

24 τράπεζαν ἀποβλέπων, ὥσπερ κύων. Ἔκ τούτου μοι 6- 
ὰς "7, Ν ΝΥ «“ ὰ « "᾿,»»Ἂν»Ἁ 

δωσι τοὺς ἄνδρας ΚἈώι τοὺς Γπσσους ως οὺυς υμεις ὄψεσ ϑε, 

ἐπειδὼν ἡμέρω γένηται. 
λ Ω Ἂ 2 Ὁ“ ,7ὔ ᾿ ͵ 

ήι 4,1 νος ὦ“ ξ μμῶυτου πωτρζυοῦν χωρῶν . 

ὑμεῖς παρωγένοισιε, οἰ μύου! 

᾿ : ᾿ς 
(τ Νιψαῖοι, σὰο5 σοσηρατγανιί Ζουηδ. 
Θυϊάηὶ ΗδίγοὮϊ! Τραν,ψοὶ, ἔϑνος Θρά- 
κιον ὃ ᾿ 

᾿Οδρυσῶν] [1 νυϊσαία πὶ ᾿Οδρυσσῶν 
Ἔχ οοηίεηία (οτρίατοο ἃρυᾶ τε]! ααος 
αυξζογε5 διϑθοοβ δοσγεχ ῆδβο ία αἱ 
Ζευπδ. 

ϑνήσκει)] Ουεῖξ, Ῥατῖ, ἀποθνήσκει 
Παδει. 

Μηδόκῳ)] [δοποϊανϊας “Τοτὶ ρίαγατη 
Ποχπηῖβ τηαϊατὶ νους ἐχ ΗΠ Πἴογ. Οτγ. 
ἵν. 8, 26. υδἱ εἰ ἀε Τῆητγαίγουϊο Ἀ- 
τπεηϊεπῆαπι ἀσςε : καταμαϑὼν στα- 
σιάξοντας ᾿Αμάδοκόν τε τὸν ᾿δρυσῶν βα- 
σιλέα καὶ Σεύϑην, τὸν ἐπὶ ϑαλάστη ἄρ- 
χόντα, ἀλλήλοις μὲν διήλλαξεν αὐποὺς, 
᾿Αϑηναίοις δὲ φίλους καὶ συμμάχους 
ἐστοίησε. Ἰ(οσγαῖες δὰ ῬὨ ρρυτ Ὁ. 
118. εἀ. [δπρ. οἵανπερ εἴχομοεν Μηδόκῳ 
τῷ -τσαλαιῷ (εὔνοιαν) διὰ ποὺς ἐν Χεῤῥο- 
νήσῳ γεωργοῦντας. αἱ Μααβδοιβ εχ 
Ητροοτγαίίοπε ᾿Αμαδόκῳ (στ ΌΪ νο]αἱε. 
Ε͵ὰ5 ᾿πιροτίαπὶ Ρεττπαὶϊξ αἴσας ἂά 
Οπεγίοηείατα Ὠταοίσαπι. Αὐϊζοίεϊες. 
Ῥοϊῖς. ν. το. Ρ. 465. Μιέϊογι!, δ5εα- 
τῇεπ ΤὭτασεπι ἱππαϊδηίθτη Ατηδάοοο 
ποτηΐϊηπας Σεύϑης ὁ Θρῷξ ᾿Αμαδόκῳ 
στρατηγὸς ὧν. ὨϊοάοτὰΒ ΧΙϊ. ΙΟ 5. 
Μήδοκσν καὶ Σεύϑην τοὺς τῶν Θρᾳκῶν 
βασιλέας ΔΙοϊθΙααϊ ἃπιῖσος. πογηϊπαΐ, 
εἰ χῖν. 94. Πιλ εγ, αἱ ΤῊτγαίυ Β] 1 
τὸβ ξεῆαβ πατῖαῖ, ὙΥΕΠΈΙ Πρ Ἀπιαάο- 
οσὰπιὶ, ἀπιααϊηπιατη ΤὭτασετη, εχ 
Ῥαιίδηῖοο ἴ, ο. 4. σοπιραταῖ ; εὰ Ραμ» 

Ν “ὔ ΕῚ Ν "» 7 537 

Κωὶ νυν ἐγὼ ζῶ τούτους ἐχῶν; 

Εἰ δέ. μοι 
ὃ΄ὋΟ ἃς »-“ ο ς ὁ 

Ὁ συν τοῖς 9 εοὶς ῥοδ ως 

Τλῃϊᾶὰς ᾿Αμάδοκον δα εχ ΗὙΡεγθογείβ 
δάνδηπῖε γείετί : σοηῖτᾶ 1 ΤΙ Χ. Ο. 23. 
Λαοδόκος ἰάετη νοσδίαγ. [ΔΟεΌῖς ταὶ 
οομρᾶγδτε ᾿Αμαδόκους τηοηΐε5 εἰ ρο- 
Ραϊο ΤὭτγαοϊο ἃρυὰ Ριοϊετηςοα τα 
Οεοργαρῃυ), 405 δὰ οΪ ἰ πἰς δ- 
γα] 15 ραγέεπι οὔ δηα επι τεΐεσι σἂϊ- 
τεγοῦ. 

33. ἐνδίφριος7 Ταπιΐπα, Ρατ, Ἐΐοπ. 
ἐν δίφροις, ΑἸάϊπα, δίερῃ. ΟΘπεϊῇ, νὰ]- 
δαίαταῃ Ὠᾶθεηΐῖ, α8ὲ ἥπα ναγιοῖδίε τὰ - 
ἀἰ {εϑι. 38. Οαρίεἰ5 3. {εξϊ. 29. ὡς 
τιμώμενος ἐν τῷ -τὐλησιαιτάτῳ δίφρῳ 
Σεύϑη καϑήμενος. "ΓΏγασεβ σοπηϑ 8Π}- 
ἀεῦδηῖ, ποῦ δΔοσαπηθοθαπί βΊθθοο 
τόσα. Ὑγεῖκε ἰἴα δὰ ἢ. ]. ,δὲ (απμς 
ε!δ ἰοσμε, “υἱς τογογμ υἱάφίμ ἐ{72 : 
ποῦ αρηρίϊως σμ ἐὸ σωπαδαηι, μὲ αἰϊε- 
π4 πέρα σωοίάϊαηας αἰζοϊα, Μά «μὲ 
ἦονπο, φμῖ αἰωηάε ῥγοῤίεν σα απ αί δε 
Μῤῥίοκς (πεῤὲν αὐριοάμηι) σοοο [[8]0 
ῥείεης ἄς. ΑἸϊαπὶ νἱατὶ ἱπρτο 5 
ΗΙΌΚατὶ νεγεῖς ἢ. 1. πα ἑοῖ δαὶ ἀαλον 
ἰαρἑοῦ δεν ἄδν Ταζεὶ ἀδη Κοπῖσ. Ἀξ 
ἰϊα δἀϊαηρὶ ἀεθα με νἱάδιγ δάνετ- 
Βῖαπι αἰϊφαοά, νεϊατὶ ἐνδίζριος ἀεὶ αὐτῷ 
ἐκεζῆς. 

δυνασὸς} Ετοη. δυνατόν. ἀεϊπαάε π’δι- 
οἴμην Ἑάά, νεῖ. σπεὶξ, 

ζῴην, μὴ] Ὑταπίροῆτια νεῦρα εξ, 
ὁὰτῃ ἀεδεγεπῖ μὴ ζῳην εἴε, ταοηξῖ 
Ζευηεθ. ϑεαιεδητιία ὥσπερ κύων Οὔὶὶ- 
ταηῖ ΡαΠΙ, Ετοη. 
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"» » Ν ΕῚ ᾽ὕ, “» ΕῚ ΡΝ ἃ ᾽ Ἀ ε "“" δέ 

ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. Ταῦτ᾽ ἐστὶν, ὦ ἐγὼ ὑμῶν ὁεο- 

μαι. 

“οι το ε »" Αμ Ὑ, ». 9) τω 
ΤΊ οὖν ὧν, εζη ὁ ᾿ΞΞενοῷων, σὺ δύναιο, εἰ ἔλθοιμεν, ΤΊ 35 

τὲ στρατιᾷ διδόνωι καὶ τοῖς λοχωγοὶς καὶ τόις στρωτή- 
ω] Γω ε να 3 Ξ 

γόϊς, λέξον" ἵνω οὗτοι ὠπαγγείλωσιν. Ὁ δὲ ὑπέσχετο 36 

τῷ μὲν στρατιώτη Κυζικηνὸν, τῷ δὲ λοχαγῳ δὲμοιρίαν, 
ἂν ᾿ » 7 ἈΝ μα ἘΝ ὃν Ἃ 

τω δὲ στρωτήγζ τετρουμοιριῶν" κῶὶ γῆν, ὁποσήν ὧν βού-- 
β ῇ ΐ ) ΄ 

λωντῶι, καὶ ζεύγη, καὶ χωρίον ἐπὶ ϑωλάττη τετειχισμέ- 

νον. Ἂν δ᾽, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ταῦτω πειρώμενοι μὴ δια- 37 

πράξωμεν, ὠλλώ τις φόβος ὑπὸ Λωκεδαιμονίων ἦ, δέζη 
» Ν Ὁ, 37 7, ᾽ ὩΚ Ζ΄ ς ᾽ 

εἰς τὴν σαυτοῦ, ἄν τις βούλητωι ἀπιένωι πρός σε; Ὁ δ᾽ 38 
γῇ 3 2 }) εἰπε Καὶ ἀδελφούς γε ποιήσομωι, καὶ ἐνδιφρίους, καὶ 

Ν « “- ΕΝ 2 

κοινωνοὺς ἁπάντων, ὧν ἂν δυνώμεθω κτήσασϑωι. Σοὶ 

δ᾽, ὦ Ἐενοφῶν, καὶ ϑυγατέρω δώσω, καὶ εἴ τις σοΐ ἐστι 

ϑυγά ἡγῇ; Θροκίω νόμω" καὶ Βισώνθην οἴκησιν γάτηρ, ὠνήσομιωι (ἙΘροωκίῳ νόμῳ" καὶ Βισώννδην οἰκησ 
δὰ .“ 2 Ἂς, 7 ; 2 3 Ἷ ἔχον Γι 

ὥσω, ὅπερ ἐμοὶ κάλλιστον χωρίον ἐστί τῶν ἐπὶ 9α- 

λάττῃ. 

ΟΊ ΡΙΉΪΙ 

ΑΚΟΥΣΑΝΤΕῈΣ ταῦτα, καὶ δεξιὰς δόντες καὶ λα- 

βώντες, ἀπήλαυνον" καὶ πρὸ ἡμέρως ἐγένοντο ἐπὶ τῷ 
΄ Ν 5 7 - »"ὋὉ ἢ 

στρατοπέδῳ, καὶ ἀπηγγείλῶν εἐκώστοι τοις πέμψασιν. 

34. ὑμῶν δέομια!] Ῥτοποτηεξη ἀεεᾷ ἴῃ 
᾿ἴῦτο Ἐτοη. 

35. ἀπαγγείλωσιν) Μὶτα πη [,ΘοηοΪ. 
ἔσαγγ. ἴτας ἴῃ εἰ Ππαηδτη, 

57. πειρώμενοι----δια πράξωμεν} τᾶ δἐΧ 
τηδῦρῖηα ϑίερῃ. Ῥατγί. Ετοπ. νυἱρὰ- 
τὰπὶ πειρώμενος----διαπράξωμαι οοττεχὶϊ 
Ζειῃα. 

Λακεδαιμονίων) Ῥατῖ, Εϊοη, 8116 η08 
'Μδαοβάοπμϑϑ ποτηϊηδηΐ, Μακεδόνων [οτ]- 
Ὀεηΐεβ. Πεϊηάβ τναρὰ σὲ Ρατὶί, Πᾶ- 
Ὀρι, ι 

38, κτήσασθαι) ἘἙτοπ, κτῶσϑ αι. 
ὠνήσομα,) Πετοάοίιας ἀε ΤὭτδοϊιι5 

Υ, 6. ὠνίονται τὰς γυναῖκας τγαρὰ τῶν. 

γονέων χρημάτων μεγάλων. Ἐππάστῃ 
ΤηΟΓΕΠΊ ΟἾΤ1) ΡΟΡυΪΟ5. οὐ επίὶς ΠδΡι- 
δ, πες ποὴ Οσϑθοοβ δητηιο5, εχ 
Ατμξοιθ}}5 ῬΟΠ ΠῚ, 11. 8. τηοπεὶ ΝΜ εΠΚε, 
Ὁ εἴ : σοὺς γὰρ ἀρχαίους νόμους λίαν 
ἁσλοῦς εἶναι καὶ βαρβαρικούς" ἐσιδηρο-- 

Φοροῦντό σε γὰρ οἱ “Ἕλληνες, καὶ τὰς 
γυναῖκας ξωνοῦντο παρ᾿ ἀλλήλων. Οτεροὶ 
δητίααϊ ἕδνα νοοαῦαηὶ ρτγεϊίατη, 0 
Γροπία5 Β] Δ πὶ γεἀεπηίαπη ἃ ρδγθητὶ- 
Ὀμυ5 δοσερεζαῖ, 

1. ἐγένοντο) Οτηϊῆὶ ΤΠ πίπα. ουπὶ 
Οὐε!ῇ. σαρεγένοντο [ὰρρὶεῖ πιᾶρὸ Οᾶ-. 
δ]. ϑεαυεηβ ἕκαστοι ἴῃ ἕκαστα ΤῸ" 
ταῖυταῃ γοϊυϊς Ῥοτίοῃ. 
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οἷ νο « " 3 Ὁ, ς ᾿ἣ 3 2 

2 Ἐπεὶ δὲ ἡμέρω ἐγένετο, ὁ μεν Αρίστωρχος πάλιν ἐκάλει 
ΝΕ .».3 ἐῳ ων “" 5 Ὁ] ᾿ς ἈΝ 

τοὺς στρωτήγους καὶ λοχοωγοὺς" τοῖς δ ἔδοξε τήν μεν 
ΧΝ 3 Ζ ς κα ».ν Ν. Ν ἕω 

πρὸς Αρισταρχίον ὁδὸν ἐώσαι, τὸ δὲ στρωτευμὼ συγκω- 
Ὁ» 

λεσωι. 

9 ἀπέχον ὡς δέκω σταδιω. 

-“" 7 ἮΝ ε ᾷ Ἂ" εἷ 

Καὶ συνήλϑον πάντες, πλὴν οἱ Νέωνος" οὗτοι δὲ 
ΕῚ Ν ἮΝ 3 Ν 

Ἐπεὶ δὲ συνηλθον, ἀναστὰς 

Ξενοφῶν εἶπε τάδε" "Ανδρες, διωπλεῖν μὲν, ἔνϑω βουλό- 
2 7 .« ΄ 3) ἣν Ψ Ε] 3 

μεϑω, ᾿Αρίσταρχος ὅδε, τριήρεις ἔχων, κωλύει" ὥστ᾽ εἰς 

πλόω οὐκ ἀσφαλὲς ἐμβαίνειν". οὗτος δὲ ὁ αὐτὸς εἰς Χεῤ- 

ῥόνησον κελεύει (βίο, διὼ τοῦ ἱεροῦ ὄρους πορεύεσ᾽ αἱ" ἥν δὲ 
, , 3 “ 5) γ, ΄ 3 

κρωτήσαντες τούτου, ἐκεισὲ ἐλϑωμεν, οὐτε ὠΩωωλήσειν ξετι 

Φησὶν ὑμῶς, ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ, οὔτε ἐξωπατήσεσϑαι 

ἔτι ὑμᾶς, ἀλλὰ λήψεσθαι μισϑὸν [μωλλον], οὔτε 

περιόψεσϑαι ἔτι, ὥσπερ γυνὶ, ἐνδεομένους τῶν ἐπιτηδείων. 

4 Οὗτος μὲν ταῦτω λέγει" Σεύθης δέ Φησιν, ἂν πρὸς 
᾽ »-μ" Ψ ἰεΥ τ᾿ ε »“, 

εἌεινον τε, εὖὸ ποίήσειν ὑμῶς. 
“Ὁ ἡ ΄ Ψ 

Νὺυν οὐν σκέψασθε, σο- 
-Ὰ, 7] δ᾿ 4 ζω} ὥ ΕΥ Ἢ 2 

τερον ἐνθάδε μένοντες τουτὸ βουλεύσεσθε, ἢ εἰς τὼ ἐπιτή- 

5 δειω, ἐπανελθόντες. Ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε 
"7 » 5 “ 3 ͵ δ᾽. ΡΣ ᾽ 

οὔτε ἀργύριον ἔχομεν, ὥστε ἀγορώζειν, οὗτε ἄνευ ἀργυρίου 

2. καὶ λοχαγούς Οτμϊῖς ἤθος Ε- 
ἴοη. εἰ (εαᾳθη8 μὲν ᾳπιῖηὰ ΟὨΠῚ 
Οσυε!ῇ. . 

ἀπεῖχον) 1ἴτὰ τηᾶτθο ϑίθρῃ. Βτγοάθι 
ΠΠΌεγ, Ετοπ. Ῥατ. τυροεῖχον ΒΔΑ, νετΐ, 
συεὶξ, νεέγατ ἀεάϊε ΗυςοὨϊπίοη ρτὶ- 
ΓΛΙ15. 

3, δὸς} Οπιῖττῖς Ῥατ, Εἴοη. τοξϊα 
Ρυῖο. Οτανιταῖθπὶ ογαῖτοηθ εο 8ὰ- 
ΒΕΤΙ σεηίεθαι Ζευπε. 

οὗχσος δὲ ὃ αὐτὸς] Αὐ]σα] τ ὃ ἐχ 

Εαά. νεῖ. Οαεὶῖ, δάϊεοῖς Ζευηο, 
4ὰεπὶ οαπὶ ϑιερῆδηο οτηϊῆς ὙΝ εἰκε, 
Ογτορ. ᾿Ϊ. 29 8. Ἰοουπὶ σοπηρᾶγαν! 
Ζευπε, υδἱ εἢ : καὶ τὰ Μηδικὰ δὲ ἅρ- 
ματα---εἰς σὸν αὐτὸν πρόπον σποῦσον μόε- 
πτασκευάσαν. (εὰ 1ἴΌὉ] Βαά. ρῥτ. οπιῖῖ- 
ταηϊ σοῦσον. Ξ8|:11}}}8 εἴ ἸΙοοὺβ Με- 
τηοτγαῦ. ἱγ. 4; 6. ἔτι γὰρ σὺ ἐκεῖνα τὰ 
αὐτὰ λίγεις, ἃ ἐγὼ πάλαι ποσέ σον 
ἤκουσα ; Ὠϊοϊτατγ τἀτηδη ἐφρι αἴσα]ε ἃ 
ΡῬ)αΐοπα αὐτὸ σοῦτο, ἐπὶ αὐτὸ τοῦτο. 
δεά οὗτος αὐτὸς τεοιεῖ εἷς δὶς 1ῤ|ὲ 7α- 

οἱ, οὗτος ὃ αὐσὸς ποιεῖ, ἦτο ἐάεηι Καοί. 
ΘΙΓΜΠΕῚ ἐγὼ αὐσός εἰμι, ἐρὸ Τί {μ2, 
ἐγὼ ὃ αὐτός εἶμι, ἐρο 1671 {{77. 

Χεῤῥόνησον] Οπο]ξ, Χεῤῥόννησον ἀδῖ. 
Πεϊπὰς ὈΪ5 ἡμᾶς Ὠαῦδειῖ Εἴοη. 

ὥσπερ ἐν Βυξαντίῳ) Ἑαά. ρίετγοεηὰς 
δηῖθ Ηυϊομίηἰοπἰηᾶπὶ ὥσσερ ὃ ἐν Β. 
Παθεης οαπὶ (εἸῖ. ϑεὰ ἰάεπι εἰ 
Απδβάτγοῆυβ, ἄς 400 ΟΔΡ. 29 ὅ. 

. λήψεσθαι] ἙΕτοη. λήψεσθε. 56- 
4065 μῶὥλλον (εο]αῇ, φιασπίαπ 'π Ἐ- 
ἴοη. εἰ ΡατγΠ. οὐ ἤατῃ εἴ, εἰ δῷ ἢ. ]. 
Δἰἰεη πὶ νἹάεεατγ. 

4. ἴητε] Ψυϊραῖαπὶ ἦσε εχ Εἴοη. εἴ 
Ῥαδτι, σοσγεχῖς Ἠ ϊοΠπίοη. 

χοῦτο βουλεύσεσθε) Ταητίηθε σούσου 
Οαῇα)ῖο τχαΐαν!ὶ ἰῃ περὶ τούτου. Μα]ε 
ΤΕΌπο]. βουλεύεσθε ἀφαϊε. : 

εἰς τὸ ἐπιτήδεια ἐπανελθόντες} ὟΝ εἰ- 

{κε Ιπἰεγργεϊδϊασ : ἡμηε αἰδημμ 1 ΟΜΤΙΣ 
«ΕηΕΥ115 αὐ ἰοσα, κώμας, ὅϑεν οἱ ἥττους 
ἰῶσι λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, {εξὶ, {ε- 
αυεηῖ 5. 
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39 ,ὔ Χ 3 ἘΠ 3 » ᾽ Ν 

εωσίι λωμβανειν τὰ ἐπιτήδειω, ἐπανελθόντως εἰς τὰς 
΄ ε, «ὦ ΕΥ ΩΣ ! ᾽ »-“ » Ἁ 

κώμως, ὅ3εν οἱ ἥττους ἐῶσι λαμβώνειν, ἐκέ; ἔχοντως τῷ 
Ξ5 7 ΝΣ ᾿. « « » "“ ς “«Ψ 

ἐπιτήδειω, καὶ ἀκούοντας, ὃ τι τις ὑμῶν δέτωι, αέρεί-- 
. ὮΝ ἐν τω » 7 "Ὁ ν᾿ οἢ 3) 

σϑαι, ὁ τί ὧν υμιῖν δοκῇ κρώτιστον εἰγωι. Καὶ ὁτῶ, εῷη, 6 
»Ἥ »“» 5 7, ω ὁ 3 ΄ 7 

τωῦτω δοκεϊ, ὠράτω τήν χειρῶ. Ανετεινῶν σπῶωντες. 
9 ΄Ζ΄ ϑ "} 7 Ἄν Ὁ δὰ 

Απιῦντες τοίνυν, εᾧη, συσκευάζεσϑε, κωὶϊ ἐπειδῶν τῦαρ- 
͵΄7 “ » ε ᾿᾿ 

αγγειλη τις, ἕπεσθε τῷ ἡγουμεένω. 
»» 

Νέων 7 
λ Ὁ 695 7 “ἢ “] 3 τὰ 

δὲ καὶ τσωρὼ Αριστάρχου ὥλλοι ἔπειϑοον ἀποτρέπεσι οι" 

Ἂ “ » Χ « »“," ε ᾽ : 

Μετὼ τουτὸ ἘΞενοῷων μέν ἤγειτο, οἱ δ᾽ είποντο. 

᾿ ς δὲ ᾽ « ᾿ ᾿ ν ν-»Ἐ "ἢ 7 

οἱ δὲ οὐχ ὑπήκουον. Ἐπεὶ δὲ ὅσον τριώγοντῶ σταδιίους 
7 5 ἔφες ᾽ « 

προεληλύϑεσαν, ὠπτώντοῦ Σεύθης. Καὶ ὁ 
“ἃ 7 ΕἸ " ε) 7} 7 ΕἸ 7 

ὠυτον, τὐροσελώσωι ἐκέλευσεν, ὁπωὼς οτί λείστων φῳουον-- 

Ξενοφῶν ἰδὼν 

τῶν εἴποι αὐτῷ, ὦ ἐδόκει συμφέρειν. Ἐπεὶ δὲ τροσήλ- 8 

39ἐν, εἶπεν ὃ Ξενοφῶν" Ἡμεῖς τπορευόμεν ὦ, ὅπου μέλλει : 

τὸ στράτευμα ἕξειν τροφήν' ἐκέ; δὲ ἀκούοντες καὶ σοὺ 

καὶ τῶν τοῦ Λωκωνικοῦ, αἱρησόμεϑω, ἃ ἂν κράτιστα 

δοκῇ εἶνωι. ἫΝ οὖν ἡμῖν ἡγήση, ὅπου αλέϊστώ ἐστιν 

ἐπιτήδεια, ὑπό σου νομιοῦμεν ἐξενίσϑαι. Καὶ ὁ Σεύϑης 9 

5. οἱ ἥσπους) Ἰποοῖΐθο Ὀατρατὶ νἱοο- 
ΤᾺΠῚ ἃ ΠΟΌΪ5 νἱξὶὶ νεὶ 1πίδγοσεβ πὰ- 
τῆετο, 

δ σι σις ὑμῶν δεῖται) ΑἹ γμαης γδπ 
μίογφιο, ϑεμίδες οἱ “γι βαγοήμς, οῤένα 
οβνα μὲ τε, ἴτὰ Ζειηα. τεξιϊαβ 
αυδτῃ ΝΥ εἰῆζε, αὶ ρεγγχδηϊοα νεγί : 
“ὐας 7167: “σοἹ᾽ σμοἢ δερσελνί. 
4.1. εἴ «ι τοῦ βασιλέως δέοιντο, ποὺς 

παῖδας ἐκέλευον Ἱζύρου δεῖσιγαι, διωπρά- 
ξασϑαι σφίσιν. ΤΌϊΑά. 11. 1,3. ἀτὰρ δὴ 

ο σι αὐσῶν; νἱϊ]. 3, 19. δεόμενοι Κύρου 
ἄλλος ἄλλης τσράξεως. 

6. ὅτῳ, ἔφη] 1ῖὰ συτῇ Ῥατγ, Εέοη, 
Ἡαϊομὶηίοη. Απίεα εταὶ ὅσῳ ὑμῶν, 
ᾳυοά Μαυτεῖὰβ ἴῃ ὅτῳ ὑμῶν τηιίαϊ πὶ 
σόϊοϊς. 

ἡ. Μετὰ τοῦτο] Ῥατὶ, μέτα ταῦτα. 
Ἰείποερβ ἐπισρέπεσθαι παῦες Τπη- 
τίηδ. 

τριάκοντα) Τα πίϊηα, Ουε] ἢ. πεντή- 
κοντῶ. ἀεϊπάε προελύϑεσαν ΑἸΑΪΠᾶ. 

προσελάσαι] Ἡ τοὶ πίοῃ αὐ Τἢτα- 

ΟΥ̓ΤΟΡ. ΤΣ" 

ςε8, εἰ [ξαυξηβ προσῆλθεν αὐ Χεπο- 
Ῥῇῃοπίεπι τεΐοτί : οοηῖγα 41} ὈΓΓΌΓΩ - 
αὰ6 νεγθὰπὶ δά ϑειυῖΐμεη ταεΐογαηϊ, 
ααοά ἔδσετγε Γάδ νεγθαπι προσελά- 
σαι, ἀδ δαυ!θα5. υἤίατατη, αυϊθα5 
σάγεθδῖ Ἐχαγοῖ 5 (Ογθθο τ ΠῚ. 

συμῷέρειν)] ΨγεΙκε. ἱπιο! Προ πάσηι 
οεηΐει : πλείστους ἀκούειν, Αὰ σλεί- 
στων εχ Ἰίῦτο Εἴοῃ. ὅτι Δα] ΠΧ]. 

8. τυροσήλϑεν] Δα. νϑεῖ, Οπεϊξ, 
σροῆλϑεν. 

σῶν τοῦ Λακωνικοῦ} πὶ 4αυΐ δηΐεξ, 
ἀϊσερδητοτγ τσαρ᾽ ᾿Αριστάρχιου ἄλλδοι. 

δοκῇ εἶναι) [τὰ Ρατ. αυοά᾿ συ πὶ 
Ῥοτίοηο ρυϑίαὶὶ να ]θαίο δοκοίη. Εἴοη. 
Ἠδῦει δοκεῖ. ΟΥ̓, εξ. δ. 

ὗστό σου] Οαβαϊίο ἀπό σον εἀϊάϊξ, 
Θεααεηβ. ἐξενίσϑαι οὐτὴ Βαά, νεῖῖ. 
συεὶξ. Ετοη. φῥγϑῖυ!τ Ζεαπα οὐπὶ 
Ν. Ὦ. ἴῃ Οδίεεν. Μ|ῖῈςΕ]]. Βεὶε]οῖβ 
ϑοῖ. εἴς Ὁ. 427. [π᾿ ϑιίερῆς δὲ πιᾶῖς 
βίης ΨΠοΙ, εἢ ξενίζεσθαι, 

5 Ὁ Ε 
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εἴπεν' ᾿Αλλὼ οἶδω κώμας πολλὰς ἀϑρόως, καὶ πσάντα 

ἐχούσως τὼ ἐπιτήδειω, ἀπεχούσας ἡμῶν, ὅσον διελθόντες 

ἂν ἡδέως ἀριστῶμεν. ἩἩγοῦ τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν. 

10 Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς τῆς δείλης, συνῆλθον οἱ 

στρατιῶται, καὶ εἶπε Σεύϑης τοιώδε' Ἐγὼ, ὦ ἄνδρες, 

δέομωι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοί" καὶ ὑπισχνοῦμαι 

ὑμῶν τοῦ μηνὸς δώσειν Κυζικηνὸν, λοχωγοὶς τε καὶ στρῶ- 

τήγοῖς τὰ νομιζόμενα" ἔξω δὲ τούτων, τὸν ἄξιον τιμήσω" 

σίτω δὲ καὶ ποτὰ, ὥσπερ καὶ γῦν, ἐκ τῆς χώρως λαμ- 

βάνοντες ἕξετε ὁπόσα δὲ ἂν ἁλίσκηται, ἀξιώσω αὐτὸς 

ἔχειν, ἵνα ταῦτω διατιθέμενος ὑμῶν τὸν μισϑὺν «σορίζω. 

11 Καὶ τὰ μὲν φεύγοντω καὶ ἀποδιδρώσκοντω ἡμέϊις ἱκωνοὶ 

ἐσόμεϊω διώκειν καὶ μαστεύειν" ἣν δέ τις ἀνθίστητωι, 

τῷ σὺν ὑμῖν πειρασόμεθα χειροῦσϑιαι. Ἔπήρετο Ἐενοφῶν" 
Πόσον δὲ ἀπὸ ϑαλάττης ἀξιώσεις συνέπεσϑαί σοι τὸ 

στράτευμω ; Ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο" Οὐδωμὴ λέϊον ἑπτῶ 

ἡμερῶν, μεέϊον δὲ πολλωχῆ. 

13 Μετὼ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένω" καὶ ἔλε- 

γον πολλοὶ κατὼ ταὐτὼ, ὅτι παντὸς ἄξιω λέγει Σεύθης" 

χειμὼν γὰρ εἴη, καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ βουλομένῳ 

δυνωτὸν εἴη, διωγενέσϑαι τε ἐν Φιλίω οὐχ, οἱόν τ᾽ εἴη, εἰ 

δέοι ὠνουμένους ζῆν" ἐν δὲ τῇ πολεμίῳ διατρίβειν καὶ 

τρέφεσϑαι ἀσφαλέστερον μετὰ Σεύϑου, ἢ μόνους, ὄντων 

ἀγωθῶν τοσούτων" εἰ δὲ μισϑὸν τπροσλήψφοιντο, εὕρημα 

9. ὅσον διελϑόντες] ΕΑ. νεῖϊ. ὅσων. 
Εἰοῃ. ἀπελθόντες ἀριστώησε. Ηυϊ- 
ΟὨἰϊπίοη ρῥαίΐϊαθαϊ τεσερίο ἀριστώητε 
ἵοτιΌΙ ετίαπὶ ἀεῦεγα ὕμοῖν ρτὸ ἡμῶν, 

10. φτοῦ μηνὸς δώσειν] Μᾶτρο ϑιερῆ. 
σοῖς στρατιώταις δώσειν, Ῥατῖί. δώσειν 
χοῖς στρατιώταις. ἘἙϊοη. τοῦ μηνὸς δώ- 

σειν τοῖς σσρατιώταις. τι46 τῊΔ]1ΠῈ τοῦ 
μηνὸς δώσειν τοῖς μὲν στρατιώταις Κυξι- 
κηνὸν, λοχαγοῖς δὲ καὶ ὅτο. 

τὰ νομοιζόροεενα) Οἵ, οἂρ. ρτθοεά, 
ἔεξι, χ6. μέτα 6, (εδὶ. τ. ἱ 

ἁλίσκηται) ῬατὶΓ, Ετοη. ἁλίσκητε 
Ὠαθεηῖ, εἴ ἀείηάε αὐσὸν ἔχειν. 

12. πλεῖον ἑπτὰ ἡμερῶν) [π|ε]]σε ἢ 
ἑστὰ-τεδδὸν, αἰ (εξ, τό. 

13. Μετὰ ταῦτα] ϑιίερῇ. μετὰ δὲ 
ταῦτα εἀϊάϊξ, εχ ᾿ἰδγο Ῥατγί, 

χειμὼν γὰρ εἴη] Εϊοπ. χειμὼν μὲν 
γάρ. ἈΟΠ ΠΊ8416. [Γιατίπα ταῖὶο ἴαδάε- 
Βαϊ χειμῶνα γὰρ εἶναι. 

τῷ βουλομένῳ] Ἑῖοη. σῷ σοῦσο βουλο- 
μένῳ. ἀεϊπάε δέοι δὲ ῥτο εἰ δέο, Εα 4. νεῖζ, 
Ουε!ῇ, Ῥάυ]ο δηϊθᾶ οἷόν τε ἥν Εἴοῃ. 

ΠΕ υσδδδιονΝ 



ΤΠΙΒΕΒ ΝΠ]. ΟΑΡ. 1. 

3 ͵ "Ὗ 

ἐδόκει ξιγῶ!. 

, 

371 

7 Φ' “ ᾿, 5 

Ἐπὶ τούτοις εἰπε Ξενοῷων" ἘΠ᾿ τις ἄντι- 14 

λέγει, λεγέτω" εἰ δὲ μὴ, ἐπιψψηφίζετε ταῦτω. ᾿Ἐπεὶ δὲ 

οὐδεὶς ἀντέλεγεν, ἐπεψήφισαν, καὶ ἔδοξε ταῦτω. Ἑὐϑὺς 
λ ᾿, ᾿ “ἢ 7 ἅ, ἣν 

δὲ Σεύϑη εἶπεν, ὁτι συστρατεύσοιντο αὕτῳ. 
Ἕ “᾿ ξ Ἁ ΒΩ “ ᾽ ᾽ς 

Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι κατὼ τάξεις εσκήνησαν" 15 
᾿ῳ 3 “ ῸὋὉ ΕῚ 

στρατηγοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δέιπνον Σεύθης ἐκώ- 

λεσε, λησίον κώμην ἔχων. ᾿Επεὶ δ᾽ ἐπὶ ϑύραις ἤσαν, τὸ 
ς ᾽ -»Ὡ- »7 ἴδ᾽ ͵7] 

ὡς ἐπὶ δέννον ἰόντες, ἣν τίς Ἡρακλείδης Μαρωνείτης" 
“ ἈΝ δι ΠΛ Σ “ἢ 7, 3) '" 

οτος προσίων Ἔν! εκάστω, ουστινῶὼς (ὐΕΈΤῸ εχιεῖν τι δοῦνωι 

Σεύθϑη, τυρῶτον μὲν πρὸς ἸΠαριανούς τινας, (οἱ παρῆσαν 

φιλίαν διαπραζόμενοι πρὸς Μήδοκον, τὸν Ὀδρυσῶν βα- 
ν΄ ΄ς δὼ 27 ᾿ ὧν ἣν »"“» Ν 421 

σιλεῶ, κῶώὶ θωρῶ οὕγοντες αὑτῷ τὲ κῶώὶ τῇ γυναικὶ) ελε- 

γεν, ὅτι Μήδοκος μὲν ἄνω εἴη δώδεκα ἡμερῶν ἀπὸ 9ώ- 

λάττης ὁδόν" Σεύθϑης δὲ, ἐπειδὴ τὸ στρώτευμω τοῦτο εἴλη- 

φεν, ἄρχων ἔσοιτο ἐπὶ ϑ'«λώττη. 

14. ἐσιψηφίζετσε -- ἐπε ψήφισαν) 11 
Ἰ|Ὸτὶ οπλης8 εὐἀϊεὶ εἰ Γοτῖρτὶ ; πιῇ ψφυοὰ 
Ετοη. ρτῖοσγε Ισοοο ἐσιψηφιζέσϑω ΠαΡεῖ, 
ἀηάε ΗΠ ςοΠΙ πίοη ἐσιιψηφίζεσϑε----ἐσε- 
ψηφίσαντο [οτὶρῆς. [ἄ6πὶ (εηῆὶ Κυ- 
ἤετ ἀς ψεῖθῖΒ Μεάϊ5 11. 9. [Ἰηΐγα 
{εξϊ. 14. ἀε εαάδβηι τε εἰ : πάντες δ᾽ 
ἐσεψηφίσασθε ταῦτα : [εὰ 101 τηᾶΓρῸ 
Βιερῇ. οὐπὰ ἰἴδτγο Ρατ, ἐψηφίσασθε 
Ππαῦεῖ, ΜΙΗΙ {οτίριατα Ἐτοη. ρίδσεῖ 
ἐσιψηφιζέτω : ἴἴὰ εηἰπὶ {στ θεπ ΠΊ 
Ρυῖο, ἱπτεὶ!εέϊζο σις : αὐ [Ὡρτᾶ νἱ. 1, 
25. εἴ τις ἐσιψηφίζοι. Ἰηάεχ Ζεαηϊᾶ- 
18 ἐπι ψηφίζεσμαι ἱπιεγρτγείαῖϊαγ ΔΞ 
}2|͵αρις σογηῤγοδαγε. ϑεὰ Ὦδθθοο ποῖϊο 
ΠΟῚ σοηνεηϊξ Παὶς Ιοσο; [δαυϊταγ 
εηΐπῃ καὶ ἔδοξε ταῦτα. ϑ8::.1}}1}5 εἴ τὰ- 
το Ἰἰοσοταπη ἴῃ Ηε!]δη οῖβ, 1.1. 34. 
καὶ ἐπειψηφίσαντο ὁπλίτας τε αὐτὸν κα- 
ταλέξασϑαι. εἴ ἵν. 2, 4. τσάντες δ᾽ ἐπε- 
ψΨηφίσαντο βοηϑεῖν. ἈὉΪ ἀδ Ρορυΐο ἰπ 
Τα βταρία τη ῆο ΠΏ} δῆτε ἀϊέξὶϊα πῇ 
εγᾶῖ, Θυδτγε εἰϊαπὶ ᾿Ὀὶ τεξὶβς πηᾶγρο 
ϑίερῃ. ἐψηφόέσαντο (οτἱρίατη Παρεῖ. 
Ἑαυϊάδμη ποῦ περᾶναεηίτα ΕχεΠἔε 
Οἰἰτπὶ νει πὶ ἐσιψηφίζεσθαι, εἀ ταυ]- 
ἴαπιὶ ἀϊνετία Πρηϊβοδίίοηε, εἴ 408 
δυο ἰοοο ποὴ σοηνεηῖϊζ, ᾿ριίϊυτγ 11- 
Βχογατη οπιηϊαπὰ ἐοτρῖαταγτα τεβίυϊ, 

ε ΩΝ ς 7 

Γείτων οὖν ὧν, ἱκανώ- 17 

αὺυὰ ἤΠρηϊβοδῖατ, Χοπορποηῖεπὶ πο- 
Ἰαὸ ᾿ρίατη εχεγοϊζατα ἴῃ Ταβταρία 
ΤΠ ἴοτα, [εἀ δ]105 ἰΙὰ ἔδσεγε ἸυΠΠῆπ, 
αὐ ΟΠΊΠ6ΠῚ ταὶ συ] ρᾶπῃ ἃ ἴε αἰϊεηατγεῖ, 
ἢ αυἱά ἴῃ ροϊετατη τηΐϊπβ ρῥ]δουϊῆεε 
Οτροοῖβ. 

Σεύϑη} ΕἘάά. νεῖῖ, Ουο]ξ, Σεύϑης 
Βαῦεηῖ. 

15. ἐσκήνησαν)] Ὧδ σοεηδίίοηε ἱπίεσ- 
Ρτγεϊαῖαγ τεξὶς ΓΆγοπεγαβ : ἰἴὰ διασκη- 
νοῦν, α σωπα αὖίγεν εἴς ἴῃ Ηε]]δηἰςΙ5. 

16. ἰόντες] Μᾶτρο διίερῇ. Ρατγ, Ε- 
ἴοῃ. τσαριόντες ἄδηῖ. Ὠεῖϊπάς Εἴοη. 
Μαρωνείδης θεῖ. Ροῆεα Σεύϑει Ὠα- 
Ῥεῖ εχ ἢ. |. ᾿ϑεπιδίγιαβ ἀς ΕἸοο. {εέξ. 
165. ἀεπίᾳῃᾳε Παρειωνοὺς Βα4, νετῖ. 
οὐπὶ Ομ ἢ. 

- διασραξόμενοι]) ἘᾺά, νεῖ, Θαε]ξ, δια- 
σραξάμενοι. Ἰ)εϊη6 τὸν ῥτοὸ σῶν ᾽Οδρυ- 
σῶν ἀεάϊ: Ηαυτοδιηίοη εχ Ουεῇ, Ε- 
τοη. ῬαγιΓ. ᾿Αδρυσίων ε ἴῃ Ῥατί, ἀε- 
Π10- ἦγον διδόντες Ἐπ. νεῖξ. Οαε!ξ, 

ἔλεγον Ἐτοη. ἰάεπὶ ἐσεὶ πὸ στ. 
ἄρχων ἔσοιτο ἐπὶ ϑαλάταῃ} ΜΙδὶ 

ΡΓϑοίβ 8 ἄρχων» εἴη φἰᾶοεῖ, φαοὰ τηᾶ- 
δὶ5. οοηνεηῖς συπὶ ἐσειδὴ εἴληφεν, εἴ 
νίγ τηδ]οσεσὴ Ὠαροῦαὶς δρᾷ ἱεραῖος 
Ῥατίδηοβ. εϊηάε σῶν ἐσὶ ϑαλάττῃ 
[οτὶ επάατῃ ραταῦατῃ, ἰεὰ Ἰοοὰς Πεὶ- 

ΒὮ 2 



472 ἘΕΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ. 

ΨΣ ῸΣ ξ, ἰνδὺ ε "» - Ἅ εν 
τῶτος ἔστωι ὑμῶς καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιεῖν ἥν οὖν σώ- 

"» 7 ΄ . Ε 5. «»»ν 

ᾧρονητε, τούτῳ δώσετε, ὁ τι ἄγετε καὶ ἄμεινον ὑμῖν 
δ ὮΝ 53 ὰᾺ δ -“, 7 " ΡῈ .ῶ 

ἐἑωκείσετωι, ἡ εν Μη ὁ τῷ τὐρόσω οἰκουντι δῶτε. 
᾿ ν “ 93 5 Ν ᾿ »“» 

18 Τούτους μὲν οὑτως ἔπειθεν. Αὖθις δὲ Τ ἐμωσίωνε τῷ 
»». ἢ » Ν 4 Ν' ὯΝ Φ Ν ΕῚ ᾿΄. 

Δαρδανεὶ τπροσελίτῶν, ἐπεὶ ἤκουεν ὠυτὼ εἰνῶι καὶ ἐκπῶώ- 
τ ΄, Ἀν ἊΝ 3 “ ὥ 

μώτω καὶ ταἀπιθὼς βαρβαρικας, ἐλέγεν, ὁτί νομίζοιτο, 
ε Ζ 3 Ὁ ΄ 7 ἴων δι ὃν ἊΝ: 

ὁπότε ἐπὶ δεῖπνον κωλέσωι Σεύϑης, δωρεῖσθαι αὐτο τοὺς 
᾿ “- δ ον ΄ ᾽ 7 ΄ ε Ν 

κληθέντας" οὗτος δι᾽ ἥν μέγας ἐνθάδε γένηται, ἱκανὸς 
9) ΝΣ Ἀν "“ ΝΠ ὦ 9. ἐλ ᾿ 
ἐστῶι σὲ καὶ οἰκωσε κατωγωώγεῖν, Κωὠὶ εγκώθε τλούσιον 

“ὋΜ -» » ΄“" « 7 ν, 

10 σοιησῶι. Τοιαυτὼ τρουμνῶτο, ἐκώστῳ τὐροσίων. Τ]ροσ- 
᾿ Χ ,» "2 ς 7 ΄ 

ελϑὼν δὲ καὶ Ἐενοῷωντι, ἔλεγε Σὺ καὶ πόλεως μέγί- 
᾿ ἧς Ὸ κ᾿ .9 δ Ν 57, »ἤ ΠῚ Σ ᾿ 

στής εἰ, καὶ πῶώρὼ ΣεύΜη τὸ σὸν ὄνομ μέγιστόν ἔστι 
ν » ΩΝ -“ Ψ ΕΣ 5 Ψ ὃ: 2 7 καὶ ἐν τῇδε τῇ χώρῳ ἴσως ἀξιώσεις, καὶ τείχη λωμβά- 

“ ὡς ἀφ ς τῇ 5) Ὕ ἐν 

νειν, ὥσπερ Κκὠὶ ὠλλοῖ τῶν υμετερων ἔλαβον, καὶ χωραᾶν" 
57 “ ἃς ΄ “- γῇ. 

ὥξιον οὖν σοι κ͵αὶ μεγωλοπρεπεστῶτῶ τιμήσωι Σεύκλην. 
22) »» ὮΝ ἐκ 5 ἐδ Ἂς .« « Ν 

20 Εύνους δὲ σοι ὧν τπαραινω εὖ οἰδῶ Ὑγῶρ, ὁτί, ὁσῷ ὧν 
Ζ' ,, δ᾽ ΄ Ἢ ΄ δῶ ὁ τὸν 7 3 δι 

μείζω τούτων δωρήση, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγωϑ ὼ 
7) 3 ͵ὔ -» ΠΡΡ Ὁ“ ὧδ δ ᾽ Ν 

πείση. Ακούων ταυτῷ ὁ Ἐενοῷῴων, ἠπόρει" οὐ Ὑῶρ δια- 
3} ᾽ ψ 2 Ν Ὁ“ ᾿ς δ ἿΨ 

βεβήκει ἔχων ἐκ Παρίου, εἰ μὴ παΐῖδω καὶ ὅσον ἐφόθιον. 
9 Ν 3, ἷἣνἋῳ ᾽ ὦ 4, χ »΄»"-2» »" - 

1 Ἐπεὶ δὲ εἰσηλθϑον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρφκων οἱ 

᾿" 

Ἰεηϊσογαπι ἱν. 8, 26, Σεύϑην, σὸν ἐσὶ 
ϑαλάσση ἄρχοντω, τὴς τειῖημ ας. (ε- 
τεγατη ορροτίαπε, ροία!ς ΗαςοΠἸ 
Ἰοσαπα ΤἬσοΥ ἀϊ 5 1]. 97. 46 ΤὭταοϊ- 
Ῥυβ: κασεστήσαντο γὰρ τοὐνωντίον τῆς 

ἹΠερσῶν βασιλείας πὸν νόμον, ὄνπσο; μὲν 
καὶ τοῖς ἄλλοις Θρᾳξὶ, λαμβάνειν μκᾶλ- 
λον ἢ διδόναι. καὶ αἴσχιον ἦν αἰσηϑέντ' 
μὴ δοῦναι, ἢ αἰτήσαντα μὴ τυχεῖν ὅμως 
δὲ κατὰ τὸ δύνασθαι, ἐπιπλέον αὐτῷ 
ἐχρήσαντο. οὐ γὰρ ἦν τορᾶξαι οὐδὲν μὴ 
διδόντα δῶρα. 

17. ὃ. «, ἄγετε] Ῥατί[, Εϊοῃ. δ᾽ τι ὧν 
αἰτῆται. [εὰ (εηπεπτα ἤθη σοηίεδη- 
τἰαπι. είποερβ διωκείσεσε δ αητηᾶ 
οὐτῃ Είοη. Επηυϊάεπι κείσετωι ΡΓφ- 
ἔετο, φιοά ἀϊξίατα ἰηιογρτείοσγ, αἱ ἰὰ- 
τἰπε Ὀεπεβοῖϊα πὶ δέης οοἰΐοφανὶ ἀϊοίϊτυτ. 
Οἔ, δά ᾿ϊ. 5») 21. 

πρόσω οἶπκοῦνα.1] Βτοάεοὶ σοηϊεξδεατα πα 
“ροσοικοῦντι τηετῖτο τεραϊαι Ζειηα. 

οὕτως ἔπειϑεν) Εἴθῃη. οὖν ἔπειϑε Πᾶ- 
Ῥεὶ, 

18, σάπιδας) ΟτεΙ, σαπίδας. Ἠ 6- 
᾿πάς νυ]ϊναῖαπι οὑτοσὶ δ ἄν εχ Εἴοη. 
οοτγεχὶ, Εκχ βεοάεπιὶ Εῖοη. νυ]ραῖα πὰ 
κατάγειν σοτγτεχοῖαϊ Ζειηα. 

19. καὶ χώραν] Μαῖρο δίερῃ. χώ- 
ρας. Οεἴεγαπι ἴῃ νεγὺϊα ἄλλοι σῶν 

ὑμετέρων τοίριοἴταγ δὰ ΑἸοϊδίδάετα, ἀς 
αὰο Νέροϑ ο. 7. ΟΥ. Νοῆτ Ηε]]επίοα 
ἰϊ. 1..25. Εἴ [ΌΪ δηῃοίαία. [δὲ ἢπ)}]1-- 
τεῦ ΑἸοι δα ῖβ. σείχη τηθπηοσαπίασ ἴῃ 
ογὰ ΤὨτδοῖϑο, 

)ι. ᾿Επεὶ δὲ εἰσῆλϑον] ΑἰΠεΏδοα8, 
4] ἢ. 1. ἐχοεσρῆϊς ἵν. Ρ. 151. παδεξ 
ἐπειδὴ δὲ εἰσήλϑον ἐσὶ πὸ δεῖπνον τσάντες, 
τὸ δὲ δεῖπνον ἦν καϑημένοις κύκλῳ. 

- 

“-ὩΦ-Φ3π-ιἩηΦἷᾳ--πἰπ-πῆππττ-4 π΄ 
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κράτιστοι τῶν τότε παρόντων, καὶ οἱ στρατηγοὶ, καὶ οἱ λο- 

χαγοὶ τῶν Ἕ λλήνων, καὶ εἴ τις πρεσβεία ταρήν ἀπὸ τό- 

λεως, τὸ δέινπνον μὲν ἦν κοωιϑημένοις κύκλῳ" ἔπειτω δὲ 

τρίποδες εἰσηνέχϑησαν πᾶσιν" οὗτοι δὲ ἤσαν κρεῶν με- 

στοὶ γενεμιημένων, καὶ ἄρτοι ᾧμῖται μεγώλοι ἀρ ρῥρβᾷ 

Μάλιστω δὲ αἱ22 

τρώπεζωι κατὼ τοὺς ζένους ἀεὶ ἐτίθεντο" νόμος γὰρ ἤν. 

περονημένοι ἤσαν τρὸς τοὶς κρέασι. 

Καὶ πρῶτος τοῦτο ἐποίει Σεύϑης" ἀνελόμενος τοὺς παρα-- 

κειμένους αὐτῷ ἄρτους, διέκλω κατὼ μικρὸν, καὶ διεῤ-- 

ῥίπτει, οἷς αὐτῷ ἐδόκει" καὶ τὼ κρέα ὡσαύτως, ὅσον 

Καὶ οἱ ἄλλοι δὲ 28 
Ν νῶς 3 δ, ΕῚ δ ς ᾿, 9 

κῶώτον τῶῦυτον ἐποίουν, κωϑ᾿ ους αἱ τράπεζαι ελειντο.- 

τ 7 « “ ΄ 

μόνον γεύσασϑωι εαυτῳ κατωλίπῶν. 

᾿Αρκὰς δέ τις, ᾿Αρύστως ὄνομω,, ᾧΦαγεῖν δεινὸς, τὸ μὲν 
"ς ΄-ο-“΄ 3, 7 " “ο « 

διωῤῥιπτεῖν εἴω χαίρειν, λωβὼν δὲ εἰς τὴν χεῖρω ὅσον τρι- 
᾿ ", Ν ΄ ΄ δ νι εἶ ͵΄ ΝΥ 

χοίνμκον ὥρτον, καὶ κρέα Θέμενος ἐπὶ τὼ γόνατα, ἐδεί- 

πνει. Κέρατα δ᾽ οἴνου περιέφερον, καὶ τάντες ἐδέχοντο" 24 

τῶν τότε] Ρατὶ. εἰ Εἴοη, σόσε οπλ- 32. εἴ 72. Οοάϊοεβ ζυμῆσες ἀδηῖ, Ε- 
τ, ΤοΙηάδ καὶ οἱ λοχαγοὶ σὰ τα ὅ16- ἴγπ|0]. Μ. εχ ἢ. Ἰ. τερθεῖς ψετθᾶ οἷον 
Ῥῇαπο ἀξάϊε νεῖ ῆζα, αὉΪ δτϊσαϊα πὶ 
οἱ σατη οεἴεγὶ5 ΕΠ 4. οπϊίεγαϊ Ζειιηα. 

πρίποδες) Μίφηζθ Ἱγρεάες, αἴ πράσπε- 
ζαι ρύόργῖα φωααάγιῥειες ηιϑί, τεσρά- 
“στζαι, αἴ εχ ἢ.}]. ἀοσεῖ ΑἸΠΕΠδΡῈ5 1]. 

Ῥε 40: 
οὗποι δ᾽ ὅσον εἴκοσι} Μᾶτγρο. ΘΙΘΡΉ, 

Ῥατι, Εἴθ. οὗσοι δ᾽ ἦσαν κρεῶν ἀεάε- 
ταπῖ, απ [ΟΥΙΡΓΓΑ ΠῚ τεοὶρίεηάδπὶ 
σεηίαϊ, ααδηχαδῖα ΑἸΠΕπεθ5 νυ]ρὰ- 
ἴάπΆ τεργείεηταεὶ αἴγοαθ Ιοσο, ΒᾺ]- 
ἴατη τὰ θη ἐπὶ εἶδ ἄγρα! σατῃ 1η- 
ΤΟ] 5. αἱὰ9 σοῦ ὅσον, ἴπΠῈ ΡΙΘΡΟΙΡᾺΘ 
δηϊεοθάεπϑ ογαῖϊο σρίσοδες εἰσηνέχ 9η- 
σαν τσῶσιν. ΟΌΪ ἢ Παπηθταπ) σοηνὶνᾶ- 
τὰ Χοπορῇίοη εἄεγα νοϊυῆἔει, αἱ- 
οεπάππι ετὰϊ εἰσηνέχϑησαν ὡς να] εἰς 
εἴκοσι. 

ζυμῖται μεγάλοι] Ῥατι, Ετοη. φυμῇ- 
τες. ΔΙΒοπεὶ εὐϊῖο ψεπείᾳ οὰτ 
Οοάά. ζύμητες, Βαί, ζύμηται. Ἐὸοτγ- 
τηδπλ ζύμητες [αἰρ᾽σαίαΓ Πυρεῖτὰβ 
Ἑάϊτον Ατεπδοὶ σογγαρίατγη εχ ζυμήεν- 
σες ; Πείγομίαπι επἰπὶ δηποιαῆε Α- 
{πε ηῖβ νοσαϊα πΊ ζυμήεντα, αυἱ 4]1}0] 
οἴει ζυμίτης. Εκίατα ἴῃ Ῥοϊδαος νἱ. 

ἄρτοι ζυμῆται οἱ μεγάλοι. 
τσρὸς τοῖς) Ῥτοροιτοπαπὶ οἱμἱῆς 

Οαε]ξ. 
22. τοῦτο ἐποίει] Θυοά {αϊπὶ πᾶῖ- 

Τα ἰταγ, σοὺς τοαρ αὐτῷ κειμένους---α 
κατὰ μικρὰ ὨαΌεῖ ΑἰΠεηδθο5, αὐδ 
Γοτρευταπι δα] 6 Πὶ ρτθΐεσο. 

διεῤῥίστε] Ἐαὰ. νεῖ, Οσε]ξ, Ετοη. 
ἐῤῥίπισει παθδηῖ οαπὶ Ἐαά. Αἰπεηθὶ 
ΒΔ4Π], εἰ Οδίδαθ. διεῤῥίσσει εχ ψεπεῖα 
εἰ οαά. τεδίτα! Βομννγεις δ αἴεγ. 

κατὰ ταὐπσὰ] Ναυϊραίατη σαῦτα τε- 
ἔὶε οοττῖρὶ Ἰυπι ΠαιοὨΙηίοη. σὰ αὐτὰ 
Ὠδθεῖ ΛΙμεμθοαβ. εϊησερβ καϑ' οὕς 
καὶ αἱ σρ. ἀδλπὶ (οάϊοες. Αἰπεηδεὶ, 
αυοά φτοθᾶν!ς Βαϊ ΤΟΥ. 

᾿Αφύσσας} Ἰαὰ τηᾶτροὸ ϑίερῃ. Ῥατί, 
ΑΠΘηφοὶ ᾿ἰρτὶ εἀϊ δε [στρὶὶ σὰπὶ 
ἘΘΠΔΙΠΙο ἂά [ΠΠ|Δά. Ρ. 591. εἀ. ΒΔΠ]. 
ψυ]ροὸ εταὶ "Αρισσος, (61, ἴΑρυσαος 
παῦσε. 

διαῤῥισ'τεῖν] Ν αἱραΐατη διαῤῥίσιτειν εκ 
ΑτΠεπθοο οοτγεχὶῖ Ζευη6, σοτηρᾶγαπῷς 
Οοηνίνιϊ Ἰοσαπη 11. 8. Πθεΐποερβ τρις 
χύνικον Ὠαῦςηί Εαά, νεῖϊ, εἰ Οπεὶξς 

5 ὃ 
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ὃ δ᾽ ̓ Αρύστας, ε ἐπεὶ εχ αὐτὸν Φέρων τὸ πέρας ὃ οἶνο- 

χόος ἧκεν, εἶπεν, ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐκέτι δειπνοῦντα" 
᾿Εκείνω, ἔφη, δός" σχολάφει γὰρ ἤδη, ἐγὼ δ᾽ οὔπω. 

25 ἈΑκούσως ὃ Σεύϑης τὴ τὴν φωνὴν, ἡρώτω τὸν οἰνοχόον; τί λέ- 

“οι. Ὃ δὲ οἰνοχόος εἶπεν" ἑλληνίζειν γὰρ ἠπίστατο. 

Ἐνταῦϑα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

Ἐπεὶ δὲ προὐχώρει ὃ πότος, εἰσηλθεν ἀνὴρ Θραξ, ἹΠπ- 
9, 7 Ν »Κ Ἂς κι ὦ πὸν ἔχων λευκόν" καὶ ΑΝβῶν υἤκόβμῃ μεστὸν, εἰπε" Προ- 

πίνω σοι, ὦ Σεύϑη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον ̓ δωροῦμαι, ἐφ᾽ 

οὗ καὶ διώκων, ὃ ὃν ὧν ἐλγέλης, αἱρήσεις, καὶ ὠποχωρῶν οὐ 

27 μὴ δείσης τὸν πολέμιον. ἼΑλλος, παΐϊδω εἰσωγωγῶν, 
“ 3 δ ͵ 7 ἈΠ ς 7 “ 

οὑτως ἐθωρήσωτο προπίνων, καὶ ἄλλος ἱμώτιω τῆ γυ- 
Φ ᾽ 7 

νωικί, Καὶ Τιμασίων ταροπίνων ἐδωρήσατο Φιώλην τε 

28 ἀργυρᾶν καὶ τάπιδω ἀξίαν δέκω μνῶν. 

24. ἧκεν] 16 νυ]ραία πὶ ἦν, φυοά οἷ 
Εἴϊαπὶ πῃ ἰἰὈτῖὶ5 ΑΙΠεηθοὶ, εχ ᾿Ότο 
Βτοάξο, δι, Εἴοη. οοτγεχὶς Ζεαπα. 
οὔπω Εἴοη. οὐδέπω. Ἰάετη τηοχ νεῖ- 

Ῥὰ τὸν οἰνοχόον οπηῖῆις. 
25. μὲν δὴ] ΜΨαυϊραίατα μὲν ἤδη εχ 

ΨΜεπεία εἰ Ὁοάά. Αἰπεπϑοὶ σοιτγεχὶ. 
Είοη. ΠΡὲσ νεῦρα ἤδθο ἐνταῦϑα----ἐγέ- 
γετῸ ΟΤΩΪΠΙ. 

26. ᾿Επεὶ δὲ] Εἴοη. ἐσειδή. Θεααξηβ 
“εἶπε οτγαῖτς ΑΙΠΕπξθιι5 εἰ ρος Σεύϑη 
ἱπίεγροηϊὲ ἔφη, αὐυοὰ εαυϊάείη ἐχ 
ΤΏΟΓΕ ΧΕπορμῃοπίθο εἰΐᾶπη ἰηΐεγία τη 
ΤΩΔ] ΠῚ. 

σοῦσον)] ΑΙΠπεηδὶ Ψψεπεία εἰ σοάά. 
οτηϊτταηΐ. ᾿ 

27. εἰσαγαγὼν) Τὰ ουπὶ Αἰπεπθοο 
ΤΩΔΥΡΟ δίερῃ. εἰ Ρατ. δ᾽ ρ]Ὲχ ἀγα- 
γῶν ἀαπὶ Εἀά. νυ]ραῖεο. 

τυροπίνων ἐδωρήσατο} ΑἸΒΕηδΙ [ἰδ τὶ 
ψεγθατ δ]ίεγα πὶ οτηϊὰηΐ : ῬΡοτίοῃ 
Εἰίατ ῥυτὰ ἀε]εῖαπι νο] αἱ. 

φιάλην “ε}] ϑίερῃαηυβ. σε οχϊῇϊ, 
Ἑάά. νείι. στε]. ροῆ Τιμασίων τε]1- 
οἰαηΐ, οὐχ Ῥατγ, ΠΡτοὸ εἰ Αἰ ἤδηθθο 
Πὰς τερούαϊς Ζευπε εἰ Ῥογίοῃ, ἰΐε- 
τ 1 οπῆϊς Ὑνεικα. 

πτάσιδα}] Αἰπεηθὶ Ἑάϊο Βαῇ]. εἴ 
Οαίλι. τάπιδα, γεηεία οὐπῃ Οοάϊςσα 
Α. κοπίδα Παθεῖ, αυοά τεροίαϊς 'π 
Αἰπεηδεο εὐ Ὦϊς εἰατλ ΧΕΠορΠοΩΙὶ 

ΠῚ 

τοι τατὰ πῇ νόΪ]υἱε παρετὰβ ἙάϊίοΥ, οὰ- 
705 Γεβίπδης5. ΠἰπΪ5 Πρτγα ἀθηςτδτ 
εἰἰαπὶ ἤοσ ἀιρατηεηίο σορηοίοετγο Ἰ1- 
σεῦ, ϑυρτᾶ Ἐπὶπὶ {εξξ, τ8, τηεπηοτγᾶ- 
ἰᾶ5 ποη τεοοτάδδαίυσ σάσπιδας βαρβα- 
ρικὰς ΤΙ] ΠΟΗΪ5. 

2ὃ. Ῥνήσιπιπος] ΕἘπά, νεῖϊ. Γνήσισος-. 

Ψψειῖθα ἵνα κἀγὼ----ασιμᾷν οτηϊῆε ΑἰΠε- 
ὩδΟᾺ8 : δα ὰ6 οΟβεπαάδγαηϊ εἰίαάτη ὙΥ̓ εἰ-- 
{κίατη, σἂἱ ρτσηαστα αἰ ρ]Ιοεῖ σὸ ἵνα 
ἔχω, ἄστατη εἰ ἔεγε Ηεδταϊουστη. 86- 
4υἱ επΐτι ἄεθετε : ὥσσε--ξξω. Ἰ)είϊη- 
ἄς αυθοτὶῖ, υαηάδ δχρογαίυστῃ "Πα 
Οπεῆρρο ἔμεγιί, τερεπὶ ΤὨὭτγαου 
Ραυρεγθυ5 ἴῃ σοηνίνίο τησηεῖα ἀε- 
αἴξ ὃ Ροῆεα σπεῆρρυπι αἷἱὲ ΠῸΪ ἱρ- 
ἴαπι τερύρηαγε. Νὰπι ἢϊ Ποποτῖς 
ἰαπίαπὶ οασίαᾳ τερὶ ἀοηὰπὶ οἤξγεθᾶ- 
ἴαγ, ᾿ἰσα δ 11} να] δαυδπὶ αυῆατῃ 
τη ϑευῖῃε οβεγγα, υὧὐ 116 Ῥεγίᾳ 
ταδὶ 0. δυζρισαθδίαγ ἱρίταν νἱτα πὶ 
Πφπῆξ ἴῃ ψοτῖϑ, ΄αυ8 ἢς Θογείβογα 
τεπίδθαϊ : ὅσι κάλλιστος μὲν εἴη ἀρ- 
χαῖος νόμος, ποὺς ἔχοντας ---σοῖς δὲ μὴ 
ἔχουσι δεῖ διδόναι «. β.κ Ἐρο ᾳυϊάεπι 
πεο Ηερτγαῖςε (οῖο, πες Ἡεῦγαϊοὶ αυϊὰ 
ΓἈροτὶβ βρυβατα ροίῃϊ. Ηοςσ νίάεο, 
Ομπεῆρρυπ, οὐπὶ πιογὶ Τ᾽ γδοῖο ἔδεϊ- 
ἔδοεσε ποη ροήξει, δσείθ σπεπηοσαγ 
Ἰερεγη ἀπε αυ πη πη, δυξτοτιαἴε τηο- 
τοῖα Τῆτγαοί!π) ἃηιεοεάσηϊειῃ, 4085 

Γνήσισπος δέ 
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τίς ᾿Αϑηναῖος ἀναστὰς εἶπεν, ὅτι ἀρχαῖος εἴη νόμος κάλ.- 

λιστος, τοὺς μὲν ἔχοντας διδόνωι τῷ βασιλεέϊ τιμῆς ἕνεκα" 
τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόνωι τὸν βασιλέα" ἵν κωὠγω, ἔφη, 

σοὶ ἔχω δωρεῖσϑαι καὶ τιμῶν. Ὁ δὲ Ἐενοῴῶν ἠπορεῖτο, 29 

ὅ τι ποιήσοι" καὶ γὰρ ἐτύγχανεν, ὡς τιμώμενος, ἐν τῷ 

πλησιαιτώτῳ δίφρῳ Σεύϑη κωϑήμενος. Ὁ δὲ Ἥρωα- 

κλείδης ἐκέλευσεν αὐτῷ τὸ κέρας ὀρέξαι “τὸν οἰνοχόον. 

Ὁ δὲ Ἐενοφῶν (ηδὴ γὰρ ὑποπεπωκὼς ἐτύγχανεν) ἀνέ- 

στή, “αῤῥαλέως δεξώμενος τὸ χέρας, καὶ εἶπεν" Ἐγὼ δέ3ο 

σοι, ὦ Σεύϑη, δίδωμι ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς τούτους 

ἑταίρους, φίλους εἶνωι τοιστούς" καὶ οὐδένὼ ἄκοντω, 

ὠλλὼ πάντας μᾶλλον ἔτι ἐμοῦ σοὶ βουλομένους Φίλους 

εἶνωι. Καὶ γὺν πάρεισιν οὐδὲν σε προσωιτοῦντες, ἀλλὼϑ1 

καὶ τροϊέμενοι καὶ πονὲνν ὑπὲρ σοὺ καὶ προκινδυνεύειν 

ἐθέλοντες" μεθ᾽ ὧν, ἂν οἱ ϑεοὸ ϑέλωσι, πολλὴν χώρων 

ῬΙϑοοΙρεγεῖ, αἱ θεδίίοτεβ γαρὶ ἴὰ0 τπηὰ- 
5 οἤξγαῃῖ, ρϑαρετγιογ θὰβ οοπίτα 
ΤΕΧ ἰρίε τηυπεῖα ἀοπεί. εϊηάς 
επηθηἀδίίοηεβ ριοροῆίς ἃ νῖτο ἀοέϊο 
Τηϊηῖ πα 6 ΤΠ ἀρίϑ εἴ ᾿πρεηΐο νεὶ ἐϊ- 
δτοηὶ Χεπὺπορῃοηι5 σοηνεηίτε νἱάεη- 

Ο ἀἄαγ: ὥσχε---ξξω,-- ὅσι κάλλιστος μὲν εἴη 
ἀρχαῖος νόμος, ὨεὈεῦδὶ εηἰΐπὶ εξ εἴη 
ὁ ἀρχαῖος νόμος. 

29. ὅ σι ποιήσοι] Ματῖρο ϑδίερῃ. Ρα- 
τί. Ετοη. τί στοιήσοι,. Ἰεϊηοερβ τλη- 
σιωτάπῳ Ῥατίί. 

Σεύϑ] Οἰηϊβαπι ἰπ Εἀά. Θαεἰξ. 
ΠοΙΊ6Πη ἰαησαδηι [υὐρεξίαπη {εοϊ πὲ 
Ζεαπε, οπιῖπὶ ΝΥ εκε. Ηἰς ἰδιξδη 
81 νοσαὈι] τὴ τολησιαιτάσῳ ἱἰπῖ6}}}- 
Βεπάμππι σεηίδε Σεύδη, αυοά αἷς ἴῃ- 
οοτηπηοάο ἴοοο ροῆ δίφρῳ αἀάϊτιτα 
ἰθρὶ ἴῃ Ἑαά. οἰθρϑητῖαϑ νεῖο θεῆς, 

ὑποπεπωκὼς] Ρείϊιης Ἑάά: νεῖί. 
Ουεϊῖ. ὑποπεσσωκώς. Οἵ, Ἰμδορδτγάϊ 
Ἐπηδπάδίι. ἰχ. 23. 

ϑαῤῥαλέως] Αἰμβεπδαβ ϑαρσαλέως 
καὶ δεξάμενος σὸ κέρας εἶπε. Ιάδη {6- 

αυεῃϑ5 δὲ ροίξ ᾿Εγὼ οπιῆι. Οοπῃραᾶ- 
τανὶς Ηυτομιπίοπ ἰοοὰπὶ Πορεηΐς ἰἰ. 
34. ΟὉἱ ΖΕ ΙΟὨΐ ες δὰ ϑοογδαίθηι : πένης 
εἰμὶ, καὶ ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω, δίδωμι δέ 

σοι ἐμαυτόν. ϑεπεοᾶ ἀα Βεηεῆς, ἱ. ς. 
8. Νιλεὶ, ἐπιφιῖί, ἀϊρημηε 169) φμοά ἀἰαγε 
1 ῥοξῆηιν τηνϑηῖο---- ΠΙαφε ἄοπο ἰδὲ 
γωοαΐ μγιεη παύδο, γπ6 τρί. 

30. φίλου: εἶναι] Ετοπ. φίλους σοι εἷ- 

ναι. Νεῖῦα ἀλλὰ τπάντες---τεῖναι ΟΥΪ- 
πι Διμεηςβ. 

μᾶλλον ἔπι) Ομ τα νυΐϊροὸ εἰ ἃ 
Δ εἰκιο ἔτι εχ πηᾶγρίπο δίθρῇ. Ῥατγιί. 
Ἀερῖο Β. εἰ Ετοη. δάαϊάϊε Ζειηα. 

31, οὐδὲν σε] Ῥτοπογηεη οτϊῆϊ Α- 
{πεηθραβ. ϑεηθεηβ νυϊρὸ σπροσέροενοι 
οτηϊῆς, (εἀ βουλόμενοι ροίξ προκινδυνεύ-. 
εἰν οΟἸοσαία ἢ Ππαῦεῖ. [θεῖ Βτοάδι 
εἰ Ετοη. τοροϊέροενοι---εστροκινδυνεύειν ἐϑέ- 
λοντες Πα απ : αυδπὶ (οτρίυγατη ποῖ 
τηοάο εἸοβϑητίογεπι εἰ πυτηετοῦῆο- 
ΓΕ Π, (εἀ νεῖᾶηπι εἰᾶπ εἰ πεοοῆδτα τι 
εὔξ σεπίθεο. Ψιίατη νυϊραίθθ ἀγραὶς 
σελ παίυτη καὶ ἥπα υ}14 εβῆήοδοῖβο 
δοσοῆϊομα, εἰπάβ νευθαστα σπροσαι- 
φοῦντες Ῥοπυΐϊατε νἱἀείαγ ορροΐίυτπη 
προϊέμενοι; “μα ῥνοξωπάφηες, τη ϑηαΐετ:- 
ἐθ5 ἐπ ὠξετι ἐμιη. Ιτααὰς ναϊραίατη 
σροσέμενοι σοτταχὶς εἰ ἐθέλοντες Δαάϊάϊ 
Ροᾷ προκινδυνεύειν. 

ἄν οἱ ϑεο)} συε!ε. ἐ ἐὰν οἱ ϑεοί, ἀεϊ πὰς 
καλὰς καταστήσῃ ἙΔὰ, νεῖϊ, ΟἼΕΙ. 

ΒΌ4 
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ἐν Ν 9 » ἣν ἡ Ἂς Ἁ 2 ἣ 

τήν μεν ἀπολήψνη, τωτρώῶν οὐσῶν, τήν δὲ Ἀτηση" τολ- 
ΝἾ δ οἷ "7, -“ 

λοὺς δὲ ἵππους, πολλοὺς δὲ ἄνδρως καὶ γυναῖκας κωλὼς 

κτήσῃ, οὺς οὐ ληίζεσϑαι δεήσει, ἀλλ᾽ αὐτοὶ φέροντες 

32 παρέσονται πρός σε δώρω. Καὶ ὁ Σεύϑης ἀναστὰς 
“( ἊΝ “ 5 Ὁ Ε. 

συνεξέπιε καὶ συγκατεσκεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας. 

δεήσει. Ῥατὶ, Ἐτοη. σε δηίεροπαηΐ, 
εἰ ποχ δηΐε δῶρα οτγηϊτίαηὶ ρτοηο- 
ΤξΗ. 

32. Καὶ ὁ Σεύϑης ἀναστὰς} 1ῖὰ νὺ]- 
Βαΐυαμῃ ᾿Ανασσὰς ὃ Σεύϑης ΟΟΥΓΕΧΙ ΕΧ 
Αἰἤεξηφο, Γὰαάεηΐε ΚΝ εἰΚΊο. 

συνεξέσιε) ΑΙΠεηφοαΒ εἰ ϑυϊάας [ἃ Ὁ 
ν. κατασκεδάζειν ὨαΌεπὶ ΠηΊρΙΕΧ συνέ- 
πίε. 

συγκασεσκέδοσε) Ἑάά. νεῖτ. ΟΕΪΕ, 
Λιμεηθιιβ συγκατεσκέδασε τῷ μετ᾽ αὐ- 
σοῦ. ῬατΙΙ, Εἴοη. συγκατεσκεδάσωσο 
μετὰ τοῦτο πὸ κέρας. Βυϊάδβ συγκάτε- 
σκεδάσωτο μετὰ πὸ αὐτοῦ κέρας. (πῃ 
Τιεοποΐαν!ο 5: ρα πὰ5 εἰ τατητη. {ε- 
οὐΐα5 δυδιοττἀἴοτη ΕΘ ΔΙΠΙ {οὐ θὶῖ τὸ 
συγκατεδάσατο τῷ, Ἰητεγρταίαῖαθ : ρον- 
γίρφοδαί εἰ, μὲ ῥγοχκίγπμς αὖ ἐὅο ογαΐ. 
Κυῆεῖ δὰ ϑυϊάδπη συγκατεσκεδάσωτο 
εἰς σοὺς μετ᾽ αὐτοῦ : ἩΙΟΝΙ ΠίΌΠ συγ- 
καπεσκέδωασε κατὰ ποὺς μετ αὐτοῦ. 
Οοηίτα Ριετίοη δά Μοῖη Ρ. 217. 
Τοὺρ δὰ ϑυϊάδπι Ρ. 215. [ἈτΟΠεΥ, 
Ῥοιίοη εἰ Ζευπε συγκατεσκέδασε τῶν 
μεσ αὐτοῦ σοί σαηῖ. Οἰἴπηηθβ8 νεῖο 
Ὦὶ Τπιεγρτεῖθβ ἑα πάαπὶ Πα θεπΐ οπηθη- 
ἀδιιοηΐβ ἰοσατῃ Ῥ]ῖοη β [,6ρ᾿. 1. Ρ. 31. 
ΒΙρ. Σκύϑαι καὶ Θεᾷκες ἀκρώτῳ τσαν- 

͵7 ΄ ϑ. Ἀ .} Χ 

πάπασι χρώμενοι γυναῖκές σε καὶ αὐτοὶ, 
κατὰ τῶν ἱματίων καταχεόμενοι, καλὸν 
καὶ εὔδαιμον ἐπιτήδευμα ἐπιτηδεύειν νενο- 
μίκασι. ϑδαϊάδθ Βομοίίοη Ρ]δοπί σα πὶ 
εχίου δ ν᾽ ἀεῖαγ ἴῃ νοῦ. κώτασκε- 
δάξειν, ΟΌΪ εἴ : ἜἜϑος ἦν Θρῴᾷκιον ἐν 

σοῖς συμποσίοις, ἵνα, ὅταν πσίωσι ποῦ οἵ- 
νου οἱ συμπόται ὅσον δύνωνται, τὸ λοιπὸν 
σοῦ οἴνου κωταχέωσι κατὰ σῶν ἱματίων 
σῶν συμποτῶν" ὅσπερ ἔλεγον κωτασκεδά- 
ζειν" οὕσω ἘΞενοφῶν ἐν τῇ ζ' τῆς τοῦ Κύ- 

ρου ᾿Αναβάσεως. Ηΐϊπο Τοαυρίαβ Ἰο- 

Οοαπὶ ἤσπὸ ᾿πιεγρτείδίαγ : φμοά γε- 
ΠΙΤΏΜΗΣ ἐγαὶ 11 1 σοηυΐνας ἐμ). 
Θᾶπ8 ποῦ Εἰεραηῖεγ " Ἀδάμ τἀπΊθη 
δα δητὶ ασ πὶ τῷ ΝΥ εἰΐκα, αὰ] Ἰοοα πὶ 
Ἰΐα ἐχρεαάϊσε οοπδίαγ: σῷ μετ αὐτοῦ 
Γοἰ]ϊοεῖ ἐκσιόντ, καὶ συγκατασκεδάσαντι 
Ξενοφῶντι. ἴπ Ὦδο νετοὸ ταῖίοης ἀὰ- 
τῇῆταατ εἷξ τῷ μετ᾽ αὐτοῦ ᾿πιε] Πρ ε τα 

ΟΡτΙ5, ΠΟἢ δχ ᾿ηξεπηῖο. 

ἐκσιόντι, αἴχσθα δἄδο ᾿ηυ{|16 εἴ αἄά!- 
ταπηδηΐατη Ποο; ααοηπίατη ἴῃ νεῖθο 
συνεξέπις Ἰεξῖοῦ αυϊνὶα απἰπηδάνετις 
ταίρι οἱ Χεπορποπίεπιμ. εϊπᾶς νεί- 
Ῥαπὶ συγκατασκεδάξειν ὩᾺ]]Ὸ οαΐα πο- 
ΤῊ] 18 δα]θέϊο Γεπίατη παῦθεῖ αὰΐ η0]- 
Ἰαγὴ δὰϊ τηᾶποῦτη. Θυοά Ζειηίαπϑο 
Του! ρίυγεθ ορροίαϊς Ψγεῖῆςε, τεαϊὲ δὰ 
νοΐ, υὐ ᾿ἰὈτὶ5 σοϊηπιεπάήδστγείατγ. 
Βεά ἸΙθτοσατη διιέϊογιταῖε ἴῃ τπαΐδ- 
ἴίοπα ἴατη ἰανὶ τῶν ρῖὸ τῷ ποῦ εἶ 
Ορὰβ ! [Ιη Αἴμεπθοο πυρεῖα ἙαΪΙΟΥ 
εχ εαϊι. νεμηεία εἰ Οοάϊοε Α. ροίαϊς 
συγκωτεσκεδάσατο μετ᾽ αὐποῦ τὸ κέρας. 
αυᾶπῃ νει τηδτη αἷὰ εὔδ [ογὶ ρίυταπη, 
δᾶπΊ] 6 νετῖτ: ,ηημφιο σμτη 6 χεἰῖ- 
ψιη: ῥοοσιοῖϊ 171 ἐφγγαηι ῥγογζμαῖ. Ψι- 
ἀεἰσες Πος εἢ αρεγα αχ 1|Ὀτ5. {οτ]- 

ΜΙΠΙ τὰ νιά6- 
τὰ. ΡΙ]δτοη β Ἰοσαπη ΟὈΐσαγα νεγίαηῖ 
αο ἡπεῦο σεγ)ες ῥεγζμπμαάμηη., ϑααίπα Δ 

᾿ ροηνναταηι ὃ Οτέθοα μαρεηΐ μμας βὸὲ 
ψεδες ῥεγξμηαιμηί, νεὶ Ῥοῖίαθ. 1ῃ σεμὲες 
μας εὔμπάμρη!. 58: ἀξ 8116 ηϊ5. πίε! Πρὶ 
νο αΠἴει, ἀϊχηῖει χαστὰ σῶν ἱμασίων 
σῶν συμποτῶν καταχέοντες. Ῥείῆτηα 

ἰσιῖαγ Ἰοσαπιὶ Ἰητεγργείαϊαβ εἢ 15. 
4αοτῃ δ 1ἀ85 οχίοτιρηι, ἰῇ 15 'η Χε- 
ΠΟΡὨοηία ἐοτίρταγη Ἰερεγαξ : συνεξέπιδ 
καὶ κατεσκέδασε τῶν μετ᾿ αὐσοῦ. ΟὉϊ 
σοὺς μετ᾽ αὐτοῦ Ἰητεγρτείαίαβ εξ. νἱ- 
ἀξίαν σοὺς συμπότας. ϑεὰ ἰὰ ἰοσυπὶ 
Πᾶθεῖα ἴω Χεπορῃοηία ποη ροῆδ νἱ- 
ἀείαγ. Ναπὶ οἱ μετ αὐτοῦ Τπἰ ΠΟᾺ 
ΟΥη65 σοηνίνϑο, ἰεὰ ΤΏτγασεβ [0]Ϊ1 ᾿π- 
τε] ]Π!ρεηάϊ Γὰπι. Οὐατϑοοῖβ δηΐτῇ [η[Ὁ]- 
ἴτε εἰ ἐμσαροινεῖν νο]υ {8 νἱἀοτὶ ροῖ- 
εταῖ δειαῖῃεβ, ααὶρρα ααἱ ΤΊΟΓΕΠῚ 
Βαηρ ἱρηούαραηῖ,. Ῥγϑίεγεα οἱ μεςσ᾽ 
αὐσοῦ ΥΤὰοτ6 [Ὁ] ΘΠ ηὶ ἀϊσαπίαγ, φίρῖ ΦΙ712 
σογη αῤαμμγ, φΗΣ σμηι ὅο ογαπί, [τὰ 
νεῖ ϑευῖπεβ νἱπαῃθ εθαάετγαίς ἰπ 
ΤΏταοαβ 005, 46 πὶ αυϊ6 ΠΔῈ ΤΏΟΓΕΓᾺ 
ὈΠΙνετίϑ σα ητὶ δά τ 1 ΘαΙάα5. 566, 
ΠῚ 14πὶ ἀἰχὶ, 5 Το πίαπι ἰοοὶ ΡῬ]ατοηϊοὶ 
ἄἀδρτγαναν!ῖ, δά αθπὶ ἐοτγὶρίαγα Ορτὶ- 
τα πὶ ἰἰτοτατη ΧΕπορποητῖς Εχὶ- 
ξδεμάα εἴ. Ιρἰϊαγ ἃ (ξηϊςητία νἱγο- 
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Ν “Ὁ νυν ΄ 7) « 7 ᾽ 
Μετὼ ταύτω εἰσήλϑον κέρασί τε, ὁίοις σημωίνουσιν, αὐ- 

Ἢ ᾽ “ - ΠῚ οΥδοος λοῦντες καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοΐνωις, ῥυθμούς τε καὶ οἷον 

μαγάδι σωλπίζοντες. 
2 ΕῚ ᾳῳ ΓΟ ς 

Καὶ αὐτὸς Σεύθης ἀνωστὰς ἀνέ- 33 

᾿κραγέ τε πολεμικὸν, καὶ ἐξήλωτο, ὥσπερ βέλος Φυλατ- 
᾿. » »" » λ γ 

τομενος, μώλωῳ ελαῴρως. Εἰσήεσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί. 

τυπι ἀοξϊοτατη οὐηπίαπὶ ἀϊοεάδη- 
ἄἀσπι τῇϊῃϊ ἔα], εἰ τοβιῖταὶ ᾿Ιγοσα ΠῚ 
ΟΡτ πηογὰ πὰ (στ ρίαταπι συνεσκεδάώσατο 
μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας. αὐνάδ αυ!44Πὶ Δ] 
1|0τι ἔδοθγαης : συνεσκέδασε τῷ μετ αὐ- 
σοῦ. Χεηορποη ρτατ ποαίασ ϑεαῖ πο 
Ϊπ 60, υἂὐ πιοῖεπὶ ΓΏὭτγασατη [Ὠγ1ςα15 
νη πῇ ταὶ ’αα απ ἐχ οοτηὰ ἴῃ νεῆεπὶ 
ὯΙ εἰππάαι. 

Μεσὰ «αῦτα)] Αἰμεηρφθας. ἰπίεγίεγις 
δέ. Ῥεϊποερβ. νυϊραίς Εαά, ουτῃ 
Οὐ ἢ, εὐ Ραγ. ἄδης Κερασουνταῖοι, οἱ 
σημαίνουσιν αὐλοῖς σε καί, Ἐΐοη, Πᾶ- 
Ὀει : Κερασουνταῖοι, οἱ σημαίνουσιν αὖ- 
λοῦνσες καί. Ἀδρίαι Β. κέρωσί σε οἷοι 
σηριαΐνουσιν αὐλοῦντες καί, ἀπάς [,τ- 
Οδεγ εβοϊεθαῖ : οἵ κέρασιν ἐσήροηνον αὐ- 
λοῖς σε καί, [εὰ Δ]1{6Ὶ νεγῖς : ἀἰογ ἐθς 
4715. {Ὀ77:6 7671} {58 σλαγσο ατδοὸ (ες δέος 
(Ο᾽717716 (ὴ ο᾽ οὔτ ἐΐέ αὐτὸ ἐς οογηιες. Ἀε- 
ἔϊα νἱἀϊε Ἐαγοθγαβ. Οεταία πιο δὉ 
Ποο ἴοοο αἰΐεποβ εἢςξ, ποη ἴάτη, αυοά 
Ῥυϊαῦαϊς νὶτ ἀοξὶ5, σαοηϊᾶτη ὨΪΓΏΪ5 
Πϊπο ετἂηΐ τεπηοῖϊ, (γι ῆοεβ ΕηΪπΠὶ 
Τοεηϊοὶ δὲ οἰ οῖ μ65. εχ ἰοηρίηαυο [88- 
ΡῈ ατοϑῆεδαηπίατ) (εὰ ἔογπια 14 πο- 
ΤΩΙ εἰ ἱπυπιαία, εἰ ἀϊσεηάϊ ροία5 
εἴᾶπι Κερασούντιοι, αἰ 4110] νοοσδῖ ᾿ρ[8 
Χεπορῆοη ν. 7,13. Ζευης εἀϊαϊ; 
κίρωσί πε αὐλοῦντες καὶ σ. ὠμοβοΐναις, 
οὐ ῆς νεγ]ς οἱ σημαίνουσιν αὐλοῖς, 
αυξ Ραϊςαθαὶ εἢξ βο)οἤξπ)α ραγιιοῖριὶ 
αὐλοῦντες. Ἰίδααα Ἰοσαπὶ νετίῖ : ομῖ- 
εα ἱπργοῇ μη αἰ, φεῦ σογμίδες δαπιε- 
ὀαηπί, αἰ], φιεὶ {16115. 6 ογμαο δου!ς οογῖο 
,)αξὶς κα περηεγμηι εἰ ἐαπφμαηηε παραὶ 
σαν] γτηοαπεἰαδαηίμγ. ΜΝ ες εαϊάϊε 
Κερασουνταῖοι, οἱ σημοκίνουσιν αὐλοῖς σε 
καὶ σάλπιγξιν. [εὰ Ρ]αΤθὰ5. ται] ΟΠ Ὲ5 
Ζευπίδηδς τοί ]]1τ, ααδ πὶ (ΟΡ τ γα Τὴ 
ἃ [6 ῥτγοάϊατη σοπῆγπιανιτ. Εχ ἰε- 
ἑϊτοπα Ὁοάά. ΒαϊιπηαηπῈβ. τηθὰ5 Ε}- 
οἰθραῖ κέρωσίν σε οἷον αὐλοῖς σημιαίνον- 

σες.. ΜΙΒῚ τἀπηεη οπηπίαπι ορτιίταα 
να εἰ Γοτρίατα ψεηδῖθε βαϊ οη 5 εἰ 
Οοάϊοῖς. Α. ΑἰΠοπϑοῖ, συ 8πὶ ρτοθανὶῖ 
εἰἴαπὶ βοῆνγει Πα εὐ ναγεϊς : σα 
ΦΟΥΜ αι) ψμαϊδιο- αὐ βρπα ἀαηάα τ1ι71- 

ἡμγ, (πγαϊϊτα 4αδ] δυ.5 οἸΑΠΠ οι πὶ σᾶ- 
Π.Πη1) ἐημαδαρηί, εἰ ἐμόϊς φὰς σγμαίο δος 
οσογίο σορ ες τνηοάμίαίε ας «εἰμ γπα- 
ξαάϊη ῥμίψαγερι, σαπεδαπί. Αὐσοεάϊξ 
Ἰοσὰϑβ ἰπΐγα ἂρ. 2. {εξξ, 19. 00] δεὰ- 
[Πὲς Οτεοὶβ Γαδ Πάϊο δοσυτγὶὶ σωλσίιγ- 
κτὴν ἔχων τὸν Θρῴκιον----σοσοῦπον καὶ 
«ὸ κέρας ἐφθέγγετο αὐτῷ. Ηδ068 ΤὮὭτα- 

οἴαγα ταὈϊοί πα πὶ σοῦηὰ σημαίνοντα ες 
οἰαπίσατη οαπϑηΐεγη. 

ὠμοβοΐναις] Δίῃεηδὶ Ἑά το νεηεία 
ὠμοβοίαις, Οοὔδχ Α. ὠμοβωίαις, απάδ 
ὠμοβοείωις ρτοσυάϊξ ΠΌΡΕΓ5 ΕάϊοΥ. 

οἷον καγάδι)] ΑἸΠΕΠΘΘ08 οἱονεί, Ετοη, 
μαγάδιν. ἩἨατοπΙηίοη ἰοσατα ΑἰΠ6- 
πρὶ εχ Ἰίῦτο 4. δρροίαϊε ἤχπο : Ὁ δὲ 
μάγαδις καλούμενος αὐλὸς, ὁ καὶ τσα- 

λαιομάγαδις ὀνομαζόμενος, ἐν ταὐτῷ ὀξὺν 
καὶ βαρὺν φϑόγγον ἐπιδείκνυται. αυϊ 

ταὶ ἤὰσ ρογτ Πθγα πο ν᾽ άἀδίγ, Ὁ 
ἀε τὰδ8 Τογτηο εἴδ, νεὶ ροῖαβ ἀθ βρῈ- 
πεῖς δ᾽ίσαο ἀσκαύλον. Τατηεη ὟΝ εἰκε 
ἀεσερίαβ 1ο ΑἸΠεηϑοὶ Ιοοο σοτηρατᾶ- 
τοπαῖ οατῇ τηᾶρᾶάε τεΐετί δα ΤΟ πὰ πὶ 
διίάνεῖη, αυξεῖ {01ἃ, εἴ δουϊτΠ)1, 
αυεπὶ {ρα αὐϊάετι. ΠΠὰ4Δ τἀπγεὲῃ 
Ὀεηε να σοποςπίατη τηυποῦτ [ΠῚ 
στανὶβ εἴ δουτὶ ΡΟΓ ἀνσιφωνίωαν Πρηϊῆ- 
οατὶ, Πα τὴ [ΟΠ]ΠΠσεῖ, φαεπὶ νερὸ μα- 
γαδίζειν Ἰπα!]οαθαηῖ. ὈΙΧῚ εἃ ἀδ τὰ 
ἴθ Τιοχίοο τ. [Ὁ0 νεῦῖθο ἀντιφωνέω. 
Μ81ε ἰρίταν ΤΠ τευργεῖεβ 1 ΔΈΠΗΪ : 271 7114-- 
216 171 εὐ ἐα7 47] τπηαραίο ἡμδις σα71671-- 

ἐές, εἰ Ηδ]θϊκατῖ : παοὴ ἀθρε Ταζίε 
ὀϊϊόψεη, εἴπ ΜΙωβΑ, αἷσ ἄρῃ Τόμεν ἀεν 
Μαραάῖς σε, οὐτὰ ἀεθαϊῆει : παρ 
εἰοημ Τακίο τρια σ]εολψαγη τη ἀον Οἴανε 
αΏ ἀεν Τγορπῥεῖε ὀίποψει μπᾶ ἀσοοτη- 
}αρηπίνγίεπ, ΒΆΙΕΟΥ ἰδπηεη τ6 πΟῦ- 
ἄπ [αι|15. ΠΠπ4 ῥυθμοὺς σαλπίζειν 1πι-- 
16] Πρ ετο. 

33. Καὶ αὐτὸς] Οαο]ῇ, καύσὸς Ὧα- 
Ὀεῖ, ἀεϊπάς σαῆδιο σι πολεμικὸν ἀε- 
ἀϊ, Εχ πιοῖὰ ϑευῖῃδο τεξῖα ἀὐραϊῖ 
ψνεῖκε, ᾿πῆ γα ΠῚ ΠΟΥ ἢ σΟΠΟΘἢ τ ΠῚ 
Ὀ6Π]ΠἸσαπὶ ααϊὰ Γοπαήδ, σαπὶ ᾳὰο [αἰν 

᾿1ὰ5 δου σοπρταοτεῖ, 
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34 Ὡς δὲ, ἥν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς, ἀνέστησαν οἱ “Ἕλληνες, 
Ἂς ἐδ “ . 33 ἿΑ 7 Ν καὶ εἶπον, ὅτε ὥρα εἴη νυκτοφύλακας κωϑιστάνωι, καὶ 

7 π τζ 

σύνθημοω παραδιδόναι, Καὶ Σεύϑην ἐκέλευον τσαραγ- 
-“ . 9 ε ἴω 

γέϊλωι, ὅπως εἰς τὰ Ἑλληνικὰ στρωτόπεθω μηδεὶς τῶν 

Θρωκῶν εἰσείσι νυκτός δ, τε γὰρ πολέμιοι Θρῷκες ἡμῖν, 
ε -» ε 7 ε δ᾽ 8 ᾿ ΄ « ἜΝ 

85 καὶ ὑμεῖς οἱ ζδιλοι... Ὡς δ ἐξηεσαν, συνωνέστη ὃ Σεύ- 

Ἐξελθὼν δ᾽ εἶπεν, αὐ- 
Ν Ἧ Ν 9 μὴ κε ») ς δ 

τοὺς τοὺς στρωτήγους ὡποκωλεσας Ὁ ἄνδρες, οἱ τολε- 

ϑης, οὐδέν τι μεθύοντι ἐοικώς. 

« “Ὁ 3 ἥ ἊὋ Ξ ΄ ͵ὕ ΟῚ 

βίοι ἡμῶν οὐκ ἰσασί πω τὴν ἡμετέρων συμμωχεων" ἥν 
ἱεῷ » γε κι ᾿ς “ Ἃ 

οὖν ἔλθωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς, πρὶν φυλάξασϑαι, ὥστε μὴ 
-“ ΕΝ 7 «“ 3 Ἂ ͵ 

ληῷϑηναι, ἢ πωρωσκευάσασϑθαι, ὥστε ἀμύνασϑωι, μά- 
ὮΝ τ 7 ἃς 5 Ψ 

ϑόλιστω ἂν λάβοιμεν χρήμωτω καὶ ἀνθρώπους. ΣΣυνεπ- 
“ εὐτ' ς ς »- 3. ἢ ἂδ ε 

ἥνουν ταῦτω οἱ στρωτήγοὶ, καὶ ἡγέσθϑωι ἐκέλευον. Ὁ 
ΩΣ γ᾽ ᾽ »“" Σ ς 3 [Γά, 

δ᾽ εἶπε: Πωρωσκευωσώμενοι ὠνουμένειτε᾽ ἐγω δ . πότων 
Ἂς “" “ 9 ς »- ν Ν 

καιρὸς ἡ, ἤζω ταρ ὑμᾶς" καὶ τοὺς πελταστὰς καὶ 
᾿ « »“ 3 Ν ε τῷ ᾿Ν Ὁ οὉ « 

837) ὑμῶς ἀνωλαβῶν, ἡγήσομαι σὺν τοῖς Θεοῖς. Καὶ ὁ Ξενο- 
»" ᾿ ΄ 7 5, Ν ν 9 ῴων εἶπε" Σκέψαι τοίνυν, εἴπερ γυκτος πορευσόμεθα, εἰ 

ἘΝ Ν ͵ὔ 3 ΕῚ ς ἔκ Ν Ν 

ὁ Ἑλληνρκὸς νόμος κάλλιον ἔχει" μεϑ’ ἡμέρων μὲν γὼρ 
Ε] »“σ ς -“ “Ὁ 7 ε »“ 2 

εν ταὶς πορείαις ἡγεῖται τοῦ στρατεύμωτος, ὁποῖον ἀεὶ 

34. δυσμαῖς} ἘΔά. νει(. Θυεϊξ, δυ- 
σμὰς παῦεπί. ϑεααδηβ εἴη οπηϊτς Ε- 
ἴοῃ. 

εἴσεισι) ϑίερῃαπυς εἰσίῃ δὰϊ εἰσίοι 
{τ θεπάατῃ οεηίε αι, Εαϊαϊατ, οὰ- 
ἦὰ5 νἱπὶ νεῖθατῃ εἴσεισι Ὠαθεΐ, οὐπὶ 
ὅπως μὴ εἰ μηδὲ σορυϊαίατη ἀείεηάϊι 
Ζευπε ἐχ Ουτορ. ἰἰϊ. 3, 42. εἰ ἰν. 2» 

29.. ν ΄ "- δ ὦ ᾿ 
οἱ τὲ γῶρ τσολέμιοι Θρῷῴκες ἥμιν, καὶ 

ὑμεῖς οἱ φίλο] Ταπεῖπα, Ουε]ξ. Ἑίοη. 
Βαῦθης ὥσσε γὰρ, Ῥτξρίεσεδ Ετοη. 
Θρᾷκες ὑμῖν καὶ ἡμῖν οἱ φίλοι. Ῥατί. 
εἰ τηᾶῖρο ϑίερῇ. οἵ σε γὰρ σ΄. Θ. ὑμοῖν 

καὶ ἡμῖν οἱ φίλοι. Ψαϊραίυτη ἀεξεπάϊε 
εἰ νεγτ Ζεαιηδ : 2.7: 2107: της Τάγα- 
δες (μπὲ ἤομες γμαηι σος απιοὶ. ΝΥ εἰκα 
σολέρμιοι ἡμῖν Θρᾷκες [οτίρίατα τηδὶα- 
δὲ εὐ νετίεθαϊς : Ναγ οἱ λομες ποβγὲ 
ὁ ΤὝνασιη σέμονθ {271}, ΕΥ̓ πος αὐπῖοὶ πο 
Ἄγ ὁ ΤὝγασηε 1672 ἐς σόηθΥθο 

35. ἐξήεσαν)] Εἴοπ. ἀνέσσησαν. Ὡς- 
ἴποθρ5 ἰάθπι ουπὶ Ραγι, εἰ τηδγρίὶπε 
ϑίερῇ. οὐδὲν ἔσι Παθεΐ, 

αὐποὺς σοὺς στρατηγοὺς) Ῥατῖ, Ε - 
ἴοπ, αὐτὸς οὗτος. [εὰ νυϊἱραίαπι θεπα 
ιαθοῖ, ψευοσαίϊς (οἱὴς ἀμοιδις.. 

ἡμεπσέραν)] Τίὰ Οαβαϊῖο, Απηδίβευβ, 
Ἡυϊτοπιηίοη, σεΐεγὶ ᾿ἰΌτὶ ὑμεσέραν Π8- 
Ὀεηΐ. 

μάλιστα ἄν] Ἑτοπ. οπιῖῆς Π660, εἴ 
βατίτη νεγθυπ ἥγεῖσθ: ἐς 

36, δὁπόσαν) Μαῖρο ϑίερῃ. ὁσπόσε 
Ὧαδθει. ϑεσυξῃβ ἢ νυϊραίο εἴη εχ Ρα- 
τι, Εἴοπ, Γυδδίεαϊ! ργοθαηίθ Ῥογίομο. 
Βεϊπάς τορὸς ὑμᾶς 1|δεὲτ Βτοάφιὶ εἰ ἔ- 
ἴοη. 

37. τοορευσόμεϑα, εἰ] Ἑάά. νεῖί. 
Ουεὶῇ, πορευσοίμεϑα ἤ. Ὠεϊπάς καϑ᾽ 
ἡμέραν ἰἰρεγ Βτοάθοὶ, Ραυ. Ἐΐοη. δεὰ 
νά ἵν. 6, 12. 

ἡγεῖται] Ψυϊραίαπι ἡγεῖσθαι δχ ἰἰ- 
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Ν Ν , ΄ 3.» ς Ν 9. 
πρὸς τὴν χωρῶν συμῴφερει, εν τε ὁπλιτικὸν, εῶν τε σελ- 

Ν Δ ς 7 77 δ «ἡ ἄσλ ἢ ΄ 
ταστικὸν, ἐῶν τε ἱππικόν᾽ νύκτωρ δὲ γόμος τοις Ἐλλησιν 
᾽ ς »Ἢ ᾿Ν 7 ε7 ἂν ω » 

ἐστιν ἡγέσϑαι τὸ βρωδύτωτον' οὕτω γὰρ ἥκιστα διασπῶ- 38 

ται τὼ στρατεύμωτω, καὶ ἥκιστω λανθάνουσιν ἀποδιδρώ- 

σκοντες ὠλλήλους" οἱ δὲ διωσπασθϑέντες πολλάκις καὶ 

περιπίπτουσιν ἀλλήλοις, καὶ ἀγνοοῦντες κωκῶς ποιοῦσι 

Εἶπεν οὖν Σεύϑης" ᾿Ορϑώς τε λέγετε, 

καὶ τῷ γόμῳ τῷ ὑμετέρῳ σείσομωι. Καὶ ὑμῶν μὲν ἡγε- 

7 

καὶ τώσχρουσιν. 

7 ΄ »" - ΕἸ -“ 

μόνας δώσω, τῶν πρεσβυτάτων τοὺς ἐμπειροτάτους τῆς 
΄ ε Ἀλῷ ᾿ ΕἸ »" ΊΑᾳΑ ς 

χώρας, αὐτὸς δ᾽ ἐφέψομωι τελευταῖος, τοὺς Ἱπποὺς 
3 ᾿ς -ς » δ ἊΡ », 

ἔχων" τωχὺ γῶρ ὥρωτος, ἂν δέη, ταρέσομωι. Σύνθημω 
δ᾽ τὸ ᾽ 9 »" ὟΣ Ν ΄ 

εἰπὸν Ανὐήνωιοι κωώτῶ τὴν συγγενείαν. 
᾽ 7ὕ 
ὠὐνεπ ὠυοντο. 

Ὅτο Βιοάδὶιὶ εἰ Εΐοπ. σοτγεχὶς Ητϊαι- 
σΠἰπίοα εἰ  εῖηκα, ταὶε ἀεδίεπαϊς 
Ζευπε. Ἰείπαάςε ὁποῖον ἂν δεῖ Ὠαρεῖ 
Ετοη. ϑεαυεηβ ὁσιλιτικὸν τη8]6 Εἴοη. 
ἴῃ Ἑλληνικὸν τησίαν τ. 

ἐάν σε τοελταστικὸν) Ηδοο οτγηϊῆί 
ϑίερῃ. ἱποατία, αὐ νἱάεδτιτ, ορετὰ- 
ΓὰΠῈ : ὨδΌεηϊ επΐτη ᾿ἰδ τὶ οὔληςβ βαϊτὶ 
εἴ (ὈτΡι]. 

39. καὶ τῷ νόμῳ] Βτοάδοιι π1816- 
Ὅαϊ : χαὶ ἐγὼ τῷ νόμῳ. 

᾿Αϑηναῖοι] Μᾶτρο ϑίερῃ. Ῥαδιῖ, Ε- 
ἴοπ, αδεπὶ ᾿Αϑηναΐαν. ΟπΕΙ, ἃ ρτ- 
τὴᾶ τδηϊι (ΟΥΙ ρίΠΔ ᾿Αϑηναῖον δεῖ, ὲ : ας τ 
᾿Αϑηναίαν ργοῦανὶς εἰΐατα δυδῖου νογ- 
ἤοηὶβ Δηρ]οθο, Βίηρῆδτη, εἰ Ῥοτίοη. 
Ουὐἱϊ (οτρίατεα, σαποπηῖηαβ Ρτοδτὶ 
Ροῆϊι, ορήϊατε οεηίεραι Ζειπε νεῦρα 
Τεααεδηκία κασὰ σὴν συγγένειαν. Θυϊὰ 
τηθη ἴῃ ἰἰ5 εὔϊξβι σοπίγαγ α ΠῚ, ΠΟΙ 
ἀϊχιτ, Οαπὶ εο {δπίίεης ΝΥ εἰῆκα σεη- 
{εθαι ἰοσαπῃ, ἢ ργοθανετγὶβ ᾿Αϑηναίαν, 
ἤσπο {επί π| Ὦάθετα ροῖδ : Τάγαξες 
λαπο ἐεβένανε ῥγοῤοχμί[7. φμοὰ ε[ετι 
φορΙα Ἴο76 οι «ΑἸ λοπίοη βόμς Μιπονυα 
«μἰνονδμς Ἰώ, ϑυθάϊ ἰἀτηθῃ : σέ- 
γι οἰαγῖμς οἱ ῥίωγίδες «εγδὶς Ἰαϊα 
“Χεποῤῆοη εἰοφμὶ (οἷοί, Ρυαίογεα ' (6- 
ἐμηι ᾿Αϑηναίας πομϑη, βπε αἰῖφμο σεγδο 
ὀοπὲ ογεῖγις σαι ααγεξῆο, πο αἰ ῥέϊοεί, 
“εγ16 αμέϊογ αἰϊόὲ ἐο γαγε πορπίηαίνο 
“ἀγὼ σονμηπεογαί, εηΐϊααθ, ἢ ἴδπα 

“Ψ“΄᾿ Ν4 ΕῚ ͵΄ὔ 

Ταῶυτ εἰπόντες 

ἤπιε νετῦα, σδηΐεί οτηπὶα ἤξθο δά ἔογ- 
ταῦ πὶ τεετεθ ρεγίίπετε : ̓Αϑηναῖοι 
κατὰ σὴν συγγένειαν. Θιυοάὰ Ζειπε 
{εσατὰς Η ΤΟΙ πίόπατη εἰ [το μετα πὶ 
βαδιαϊς, ΑΙ Πεηϊεη π Ὀυ5 Ῥτορίευ σορπᾶ- 
οηδπὶ Ὦσπο Πποπούεῃ ΠδὈΙςατη ἔα- 
"ἴδ, αὐ ἱρῇ ἀϊσεγθεηῖ τεῆδτθ ἑοττηὰ- 
1απα, εἰ ορὶ πίοπὶ δ ειῆζε πιοηεί οὔ- 
ἤδστε νεῦθα ᾿ρία, 4φὰδε ἴα γη ἰἰα {οτὶρία 
οροτίμδγαι : Τὸ δὲ σύνθημα εἶπον οἱ 
᾿Αϑηναῖοι κατὰ σὴν συγγένειαν. Θαυϊῃ 
οπιηΐηο οταϊ ατγατα ἔα νἹάετι Χε- 
ὩὨΟΡΒοπίεγη ἰοίΐδπι (επίθη τα πη, σετίεα 
νεῖῦα εχίγετηα κατὰ σὴν συγγένειαν. 
Ῥοτίοῃ δὰ οοπβτγιηδλπάδτζη ἰθδϊοπεπι. 

᾿Αϑηναίαν ΠΪΏ1] δἰταὰ ἀίε}, π|Π ααοὰ 
ἔοστηδτηθ νοσδῦ] ἢ εχ Ατορῆδηϊβ 
Ανῖθυς νετία 829. Εσαϊξ. 760. ἄτηηα- 
νἱε εἰ Ρ]δίοηῖβ Βυϊῃγάεπηο Ρ. 82. εα, 
Οχοη. εχ Ευβαίπϊο δὰ Οἀγῆϊ ρΡ. 
1456. 1. κο. τεπίταϊς, ΜΙΠὶ ἴῃ αἵτα- 
αὰς [οτρίατα αἰ ρ] σε νου πὶ εἶπον, 
οὐπὶ ἃ ϑευϊῆς Οτθοὶ τεἢετγαπὶ ρο- 
Ροίοϊἕδης [εξξ. 34. σύνϑημα τσαραδιδό-- 
ναι. υοὶβ Ποο δὰ οβῆοϊαπι ρετίπε- 
Ὀαι. Ὀεῖϊπάε τεῆξεγα οαπὶ Οτϑοῖβ οἱ 
ΤὨτγδοϊθας εταΐ σουητη πηϊοδηάᾶ; εἃ 
ἰἴδφας Ὀτανὶβ εξ ἀερερθαΐ, ργβοῖρας 
ἢ Οτϑοα εὔἴεί, αυο ἔδοιὰ5 ΤὭτγασες 
δᾶτῃ τηστηογία τγει ηθσθηΐ Οτεοὶ ἴεγ- 
τηοηΐβ ἰξπατὶ. ἴ8ηὰ6 τηϊηῖ πη αἤἥξη- 
Εἰσὶ Ροπυτα ὙΝΘΠΚΙο, ᾿Αϑηναῖοι κατὰ 
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᾿ ἥδιωτο 5 Ἔα Α 7 Ἂ" 7] 

40 ἩΝνίκω δ᾽ ἡν ἀμφὶ μέσως νυκτῶς, σπωρὴν Σεύϑης, 
7 ἃς ε »ϑ, ΄ , 

ἔχων τοὺς ἱππέως τεϑωρωκισμένους, καὶ τοὺς πελταστὰς 
ἿΝ φὼ ἘῈ ἐν ἣν 5 Ν ΄ Ἂς ς Γ, « 

συν τοις ὁπλοιςξ. Και επεὶ παρέδωκε τοὺς ἡγεμόνως, οἱ 
ἮΝ ς ο“ο « ρου ε Ἀ ο « ε ΔΓ} ἃ 

μὲν ὁπλιτῶν ἡγόουντο, οἱ δὲ πελτασταὶ εἵποντο, οἱ δὲ ἱπ- 
“Ὁ 3 7 Ν ς Ὁ δ, ς 

41 πεῖς ὠπισϑοφυλάκουν. Ἐπεὶ δὲ ἡμέρω ἥν, ὁ Σεύθης 
ἐφ 9 Ν Ζζ ΘΟ ἣ, Χ 

τοωρήλωυνεν εἰς τὸ τρόσϑεν, καὶ ἐπήνεσε τὸν Ἑλληνικὸν 
ᾺΆ εἶ 7] ὃ 9) , ΟΝ, Ν Ν Ἄχ, ἢ 

γόμνον᾽ πολλώκις γὰρ εῷη νύκτωρ ωυτὸς, κωὶ σὺν ὀλίγοις 
7 2 Ἂν δα -" «“ ἢ » 

πορευόμενος, ὀποσπασθήνωι σὺν τὸς Ἱπποῖς ἀπὸ τῶν 

ΟΡ Ό ος δὲ “ ἔξ Ὁ 7 7 οὐ Σ 
πεζῶν γυν Ὅε, ὠσπερ δὲὶ, ἀθρόοι τῦῶντες ὠμῶν τῇ ἥμερον 

Ἴς 9 3 2 ε -“» Χ ὥ» 3 ἔχῃ ἐς 

Φιαινόμε Φ. Αλλ ὑμεῖς μὲν ταεριμένετε ὥυτου, κῶι 
᾽ 7 3 δ. Ν δ ὁ . 

45 ἀνωπαύεσϑε" ἐγὼ δὲ σκεψάμενός τι ἥξω. 
“΄ ΓΝ 4 «ΔΝ 3 3....95 3 

ἥλουνε δι ὁρους ὁδὸν τιὼώ λαβών. Ἐπεὶ δ ἀφίκετο εἰς 
7 δ 2 ΄ 2 ἘΠῚ 5 ψ, ῃ, Ε δ᾽ 

χιονῳ τολλήν, ἐσκέψατο εν τῇ ὁδῷ, εἰ εἰῆ ἐχνή ὠνϑρώ-- 
ΕΥ υᾷ ἽΝ 2 3 2 Ν Χ 5 “ «" 

πῶὼν ἡ τροηγούμενω, ἡ ενωντίω. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἄτριβη ἑώρῶ 
Ἂ «Ἀὰ ὧν Ν 7 ΕἾ) ἢ »"»" ΧΦ 4 

43 τὴν ὁδὸν, ηκε τῶώχυ σό΄λιν, καὶ ἐλεγε Κωλως, ὦ ἄνδρες, 
5} ψ΄ἷ ΄᾿Ν ΄ ὟΝ ΄ς » 7, ͵΄ 
ἔστωι, ἐὰν Θεὸς ϑέλη" τοὺς γαρ ἀνθρώπους λήσομεν 
3 7 9 4 ε εν « » “,,«ῳὦ᾿ « 

ἐπιπέσοντες. Αλλ εγὼ μεν ἡγήσομωι τοις ἱπποίς, πῶς, 
37 “7 Ἶ ἃ 7 »" 7} 

ὧν τινῶν ἴδωμεν, μῆ διωφυγὼν σήμηνη τοις πολεμίοις" 
ς »“κ. ἊΝ ἊΝ ο“΄ »᾿ ͵ »“ὦν « 

ὑμεέϊς δ᾽ ἔἐπεσϑε κἂν λειῷϑητε, τῷ στίβω τῶν ἵππων 
“ ε 7 Ν Ἂς “ Ε δνν ͵ 

ἐπεσϑε᾽ ὑπερβάντες δὲ τὼ ὅρη ἥξομεν εἰς τὰς κώμῶς 
7ὔ Ν ᾽ 7 

πολλάς τε καὶ εὐδωίμονως. 

"-»-7ὋἪ΄ ᾿ ΕὟ 

Ταυτ᾽ εἰπῶων 

ς 7 ἍΤ Σ ΄ ΄- ΄ “7 ἢ σὝ ιν “ 57 

κά νικῶ δὲ ήν μέσον ἡμέερῶς, ἡδὴ ΤΕ ἢν ἐπι Τοις ουψβοίς, 

Ν Χ Ν Ὗ ἐδ 3 2) Ν φως ς 7 
καὶ κατιδὼν τὼς κωμώῶς, ἡκὲν ἐλώυνων πρὸς τοὺς ὁπλι- 

4 3 ὉΖ τα "»“" Ἂ- ΥΕ ΄ 

τῶς, καὶ ἐλεγ εν" Αησω δὴ κατοθ εἰν τοὺς μεν ἐσπεῶς 

τὴν συγγένειαν [οττα τη ἔα ΠῈ (ετε- 
το. Με]ίοτεβ ἰρίτατ ΠΌτοβ εχ ρεξῖδη- 
ἀοβ σεῃίεο, 

Ρἷε Ζεαπε ἴῃ ἰοσὰπιὶ ναυΐραῖὶ ἥκει, 
Πυοά τενοοανῖ δ εκο, Ρχθίεγεδ 
Ετοη. ταχὺ οτηϊῆι. 

40. τοαρέδωκε)] Ἐαά. νεῖῖ. Ο εἰ, 
παρέδωκαν. 

41. ἀναπαύεσθε}) Ἑκοη. 1Ὀεγ ἀνα- 
παύσασϑε ὨδΌεῖ. 

42. ἐν τῇ ὁδῷ} Ἦτθς ἀείαπε ἴῃ ἸἰΌτο 
Ετοπεηῇ. 

“προηγούμενα ῦ Ἑτοπ, πρόσω ἡγούμενα. 

ϑεααθηβ ἧκε οχ Ετοη. εἰ ΡάπΙ, γθοό- 

43. καλῶς, ὦ ἄνδρες] Ἑτοη, ἄνδρες, 
καλῶς. Ἰ)εϊπάε ἤν ϑεὸς ΡατΙ, 

λειῷϑῆσε) Ῥατ, Εἴοη. ἐφϑῆσε Πᾶ- 
Ῥεπι. Πεϊηάε ὑπερβάλλοντες Ἐίοῃ. 
[εἐα ἀϊσεπάαπὶ ἐγαΐ ὑπερβαλόντες, 

πολλάς] Ἱπερῖα Ετοη. τινάς, 
44. πρὸς τοὺς] Εἴοη. εἰς τοὺ; Ὠδ- 

Ρεῖ, 
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᾿ ᾿ς , ἣν Χ Ν εἰς Ἂς 7 
εἰς τὸ πεδίον, τοὺς δὲ πελταστὰς ἐπὶ τὼς κωμῶς. 

Ὁ ΕΝ ν΄ 7͵ «“ 5, 

᾿Αλλ᾽ ἕπεσθε ὡς ἂν δύνησθε τάχιστω, ὕπως, ἂν τις 

ὑφιστήτωι, ἀλέξησϑε. 
“ 5 Ν “»ῳ«, 

κατέβη ἀπὸ τοῦ ἵππου. 

ΕῚ 7 Ψ « τ 

Ακούσως τὠυτὼ ὁ Ἐενοῷων, 45 
ὺ 3 ) 

Καὶ ὃς ἤρετο Τί καταβαΐνεις, 

ἐπεὶ σπεύδειν δὲ; ; Οἶδα, ἔφη, ὅτι οὐκ ἐμοῦ μόνον δέη" οἱ 

δ᾽ ὁπλῖται ϑᾶττον δρωμοῦνται καὶ ἥδιον, ἂν καὶ ἐγὼ πε- 

ζὸς ἡγώμαι. 

Μετὼ ταῦτω ᾧ δ Τιμωσίων μετ᾽ αὐτοῦ, ἔχων 46 τῷ τῶῦυτῶῷ ὠχέτο, καὶ ιἰμῶώσιων μὲτ ὠυτου, ἐχῶν 4 
ς "ἡ ς 7 ἘΟῚ ἃ ᾿Ζ “» ᾿ 
ἐππεῶς ὡς τεττῶρώκοντῶ τῶν Ελλήνων. Ξιενοῷων δὲ 

᾿ Ἂς Ὠ " Ὰ Ε Αι 3  ἶ »ΝὝ ᾿ 

παρήγγυησε τοὺς εἰς τριωκοντῶ ἑτή τσαριίενώι! ὥπὸ τῶν λο- 
3 ᾿ 

χων εὐζώνους. 
Ν᾿ 5. Ν δὴ 32 Ὰ ο 7ὔ, 3] Ρ' 

Καὶ αὐτὸς μὲν ετρόχοιζε, τούτους ἔχων 

Κλεάνωρ δὲ ἡγεῖτο τῶν ἄλλων Ἑ λλήνων. Ἐπεὶ δ᾽ ἐν 47 
"»“ ͵) Ξ: 7 53} .- Ψ ς 

ταῖς κωμώίς σαν, Σεύϑης, ἔχων ὅσον πεντήκοντω ἱπ- 
»ν» 9 ἡ Ψ Ν. 

πεῶς, τὐροσελώσως εἰπε᾿ Τάδε δῃ, ω 
Ἂ, ο ἐν ὑς- 

Ξενοῷων, ὦ σὺ 
2} ε 3) 45 Φ. 3 ἊΝ Ἂς ς ε -ὉὉ 3) 

ἔλεγες" ἔχοντωι οἱ ἄνζ)ρωποι" ἀλλὼ γὼρ οἱ ἱππεῖς ἔρη- 
, 37 - Ὁ 7 ΄ 

μοι οἰχοντωΐί μοι, ὥλλος ὠλλωχή διώκων" καὶ δέδοικω, 
»»" » 3 Ζ »» 3 7 ς Ἐπ 

μή συστωντες ἀν ρόοι σου Ἀώδον τι ἐργώσωντοῦ! ο( τῶολε- 

44. δέη)] Μα]ε σοη]υπέξινα τι νετὶ 
ἐπι ρεγίομ δ! 5 δὲ οαπὶ Η το ΠΟ 
Ρυταν Ζεῦηε. Ἐδέξϊα Λπιδίξθας. 16 
7101 764 {1115 οῤέγα Ἱπάϊσεγο. Ἰϑ)εϊη θα 
ἄν ἐγὼ οὔμγἱῆο καὶ Εἴοη. 

46. ῴχετο, καὶ Ῥοίξ ὠχετο, ησποά 
δὰ Βευτῆεη τεξεσίασ, σογηγηδ Ρο[αΐ; 
τηοηδηίε ΠΑ] ὈΚατιῖο, 

τοὺς εἰ; πριάκοντα ἢ Τᾳπτῖπα, Οπε]. 
Ετοη. τοεντήκοντα πυτηδίδηῖ. Ηΐϊπα 
7ατ|5 σαγία ΠῚ ἀτραπηθηία πὶ ΠῸ5. Πᾶ- 
θεῖα βιαιῖ Χοπορῃοητβ, ἔοτε. {τὶ- 
Εἰηῖα δῇπος τἀπὶ πδῖἴϊ], τεξὶς τηοπεῖ 
γγεῖκο. Ῥαιὶο δηΐεα ἱσσεῖς Ὠᾶῦδεῖ 
Ετοη. : 

λόχων] Τὰ οὐπὶ Βτορῇ. Τδοὰ πα οἱ 
Ῥατί. Ηυτοπὶπίοη. λοχαγῶν εἰς ἴῃ 
τεϊααὶς Εἀά. ΘυεἸξ, Ετοη. ϑεαυδηβ 
ἄλλων οταϊτταπιὶ Εἀά. νεῖ. εἰ Θπε]6. 

47. τοεντήκοντα  ΝΜατρο ϑίερῃ. ΥὙ1]- 
Ἰοὶ(. Ῥατγιῇ. Ἑτομ, σριώκονσα. ϑεαιεηβ 
τυροσελάσας εχ ἰἰϊίάεπι ἰδ τὶς ἀεάϊι 
Ἡαϊτομὶπίοῃ ρτὸ σπροελάσας. 

Τάδε δὰ] ἐστὶν νεὶ γίγνεται ὩΡ0]6- 
αι Ζειπο, εἰ τείεγεδαῖ ουπὶ [ἀτγοῆε- 

ἴο δὰ πιοηϊζα πη Χεηορμοπηιὶς {εξϊ. 

28. αυοΐ αἰρ!Π;ςεῖ ὙγεΠκιο, αυοά 
Χοπορῆοθη ἐδ ᾿τΐπεα ποξίμγηο πηο- 
ὨαΝΠεῖ, τὰ δαΐεπη ἢϊσς τπῃηράϊο ἀϊε 
8Ρδη(Γ Δἀνετ5 Ὠοίϊε5. Τεῖπάς ρᾶγ- 
τίοαϊας ἀλλὰ γὰρ πονὶ δ] ]υ͵ὰ ἅπη6- 
ἔϊεγα ἰσιίμγ, Ἰπαυϊῖ, σμί ἡμ οἰ σετς 
αεόενιμς κατὰ σὸ σιωσπώμενον, Χεπο- 
ῥλοηίεσι αϊκίε, λοβες λἀαμά ἀμῥῖὶε ορ- 
ῥγεζωρε ἐγ1, ἀμί ἀπίσοοβῆ! αἰτφι ιί Μεέ. 
43. αμί 45. αὖ εοὸ αϊξμρη. ΪΝανη αἰΐας 
φελοηηοη ον ἀλλή 5 αἰϊ]5 ΑΉΙἸΤΜ7: ἀαἰ- 
ἄενε βμάεϊ : ἦοσ ἀμ δῦ σαρὶ!6 ἐχΊνγ 6719 
λας ῥαγίες ζετο ἀεηπαραάαζἼε “Ἰάείμν ϑεμ- 
λα. Μεγαπι Χεπορῇοη {εέϊ. 27. ἀκ 
π|ηετα ποδϊαγπο εἴ ἀϊατγηο ἀϊχετγαΐ, εἴ 
οτάϊηθπι ἀποθηαὶ ἐχεγοῖϊα8. επᾶτγγανε- 
ταῦ; δή αἰτατήᾳας ρατγιπθηΐϊ εἴπ 
νετῦα οὕτω γὰρ ἥκιστα διασπᾶται-τ--ο 
πάσχουσιν. ἴσια Βεαῖῃεπ δὰ ᾿ῆᾷ 
τοίρίσεγα πὰπο Ρραῖο, πες δἱαυϊά ἃ 
Χεπορμοηία οτηϊαπι οὐδ, φαοά εχ 
ϑϑατῃθε ογαῖοπα πη Ρῥτιπλατα ἰηῖεὶ- 
᾿ξαπηας. 

ἀλλαχῇ] Ματῖρο ϑίερῇῃ. Ραγιί, Εἴοη. 
ἄλλος ἄλλῃ. απο ποη πλίπα5 ρτορατὰ 
Ροίδτιαϊ ἱπ δο Ὠδγιίβτιοα. 
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» Ν ἂν » κυ ,7 " , Ν 

μιοι. Δεέϊ δὲ καὶ ἐν τῶς κώμαις καταμένειν τινὰς 
κων 7 3 3 ἣ δ: πῶ Ἂ Ὰ 

48 μων" μεσταὶ γάρ εἰσιν ἀνζ)ρώπων. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μεν, 
᾽ τοὶ “ ᾿ς τῆς πω δ ἘΝ κα τε ἢ ᾿ς 
εῷη ὁ Ξενοῷων, σὺν οἷς ἔχω, τῶ ὥκρω κατωλήψνομαι!" συ 

Ν 7 ὧμ ἃς “ ν » Ἷ δ 

δὲ Κλεάνορω κέλευε διὼ τοῦ πεδίου πωρατεινον τὴν φα- 
Ρ ν᾿ ΄ςς 7] 2 "-“ ΕῚ ἡ 

λωγγώ πωρὼ τὼς κώμας. Ἐπεὶ δὲ ταῦτω ἐποίησαν, 
΄ 3 7 Χ ς 

συνηλίσϑησαν ἀνδρώποδα μὲν ὡς χίλια, βόες δὲ δισχί- 

λιοι, καὶ ἄλλα πρόβατα μύρια. Καὶ τότε μὲν αὐτοῦ 

ηὐλίσϑησαν. 

ςΆΘ.ΌΥ, 

δ Ὑς " ᾿ ᾿ 7 Ἂ , ΤΗ δ᾽ ὑστεραία κατακαύσας ὁ Σεύϑης τὰς κώμας 
»"" ᾽ ᾽ ᾿Ἶ « 7 3 

σαντελως, καὶ οὐδεμίων οἰκίων λιπὼν, (ὅπως φόβον εγ-- 
ΚΣ ͵ Ν » "7 “ 7 δ Ἂ 7 9 
Γεἰῇ καὶ τοῖς ὡλλοίς, οἰῶ σπείσοντωι, ὧν μή σεὶ ὠνται) 
ΟΝ, Ἵ Ν “ἢ “; 

2 ἀπήει πάλιν. Καὶ τὴν μὲν λείαν ἀπέπεμψε διατίϑ ε- 
ς ΓΑ 7 “΄ “ Ν κι, » 

σϑαι Ηραωκλείδη εἰς Πέρινϑον, στως μισϑὺς γένητωι τοίς 
» ἷς ᾿ ἊΣ φαΐ 3 7 

στρωτιωτοίς᾽ αὑτὸς δὲ καὶ οἱ Ἕλληνες ἐστρωτοπεδεύσαντο 
ὙΑχν Ν Ὁ ε 2 Ε) 3 Ν 

ἀνὼ τὸ Θυνῶν πεδίον. Οἱ δ᾽ ἐκλιπόντες, εῷευγον εἰς τῶ 
᾽,ὔ 

ὁρή. 
Ν Υ̓ ᾿ ἣν Ν 7 «“ .“ λυ 
9 Ην δὲ χιὼν ὡ:ολλή, καὶ ψύχος ουτως, στε τὸ ὕδωρ, 
τὺ". ᾽ -» τ ν ζὴ ϑ - 

ὁ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον, ἐπήγνυτο, καὶ ὁ οἶνος ὁ ἐν τοῖς 
5 7 Χ φκ "ὰ- ΄, ΘΡῚ Νἐν 3 2 
ἀγγείοις, κῶι των Ἑλλήνων σολλων καὶ ρινες ὡπεκώίοντο 

[ἢ “ γ »ῳᾧ δνΣ ὩΣ τι ε “" 

ἀκῶὶ ὦτω. Καὶ τότε δῆλον ἐγένετο, οὗ ἕνεκῶ οἱ Θρώκες 
χὰ 3 » »-»"» “, "Ὁ “ 

τὼς ἀλωπεκίδως ἐπὶ ταῖς κεφωλαῖς ᾧοροῦσι καὶ τοῖς 

ἡμῶν] Οαῇαϊο εἴ Απηιίροις ὑμῶν. 
48. συνηλίσϑησαν)] Ἑάά, νεῖ(. (σαεῖξ, 

πο ἦαωβα πιογὶ, μὰ ἀαία ἤγβα δε- 
δωπί, 

συνηυλίσϑησαν, ἘΒτοάθου5 σοχηρεθαῖς ἀσεκαίοντο}) ἙΔά. νεῖτ. σε, ἀσε- 
συνειλήφϑησαν. ἘὨεϊηάς εἰς χίλια Ἐ- καίνοντο, [εὰ ἴῃ Οαεἰϊῇ. Γὰρροῆπίο ρα π- 
ἴοῃ, ἔϊο ν ποίδίαπι εξ. Ρδτγίί, ἀπεκρίναντο. 

2. ὅπως μισϑὸς γένησα!) Ἐΐοη. ΠΠ06Σ 
Ὠαθεὶ ὅπως ἄν μισϑὸς γένοιτο. ἀεϊηάς 
ἐσσρωποσεδεύοντο Ῥατὶΐ, ἘτΟΠ, 

ἀνὰ τὸ Θυνῶν] ῬατΙ. οταῖ τ ἀνὰ σό. 
3. ὃ οἶνος ὁ ἐν σοῖς) τὰ Οοάεχ Εἴοη. 

ΑἸτεγ αὐτου] ὰβ νυϊρο αρεγαῖ. Ονί- 
ἀϊυ5 Τιβίαπῃ 11]. 10, 23. κάψε δο11- 
δε ξογηιαρι ψεγναία ἐοβα Κτίπα, 

ΜΜατρο ϑίερῃ. ἀπεχαίνονσο εἰ ἀπεκεί- 
ρῶνσο Ὠδῦεῖ. ϑδυϊάδβ 'ἰπ νεῦθο ἀπο- 
καίω αῦει ἸΙοσὰπὶ Ὦυποα: πολλοὶ δὲ 
ὑπὸ κρύους ἀπεκαύϑησαν χεῖρας καὶ τοό- 
ὥς. 
4. δῆλον] Ταπίῖπα, Ουεϊῖ, ἃ ὑτῖτηᾶ 

τῆδπα δὴ ΠαΡεῖ, νεγυτῃ ἄεάϊ δῆδ!ο. 
ἀλωπεκίδα!}] Ἡετοάοιϊυ5. νἱ!. 7. 



ΤΙΒΕᾺ ὙΠ. ΟΑΡ. ΙΝ. 482 
ϑΌΛΝ, ἃ, ὧν 9, ,͵7 Ν »“» ΄ ᾽ ςς Ν 

ὠσὶ, κῶὶ χιτωνῶς οὐ μόνον τέρι τοῖς στέρνοις, ὡλλωὼ καὶ 
»“»"Ὕ »"» ἣ, ΄ »"ὉὋ΄᾿ »" 8... ἃ ΄-"ὦ»Ν 

περὶ τοῖς μῆροις" καὶ ξειρὰς μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν 

᾿Αφιεὶς δὲ τῶν αἰ- 5 
ε 3 3 2 «“ 3 Ἂς 

χμωλώτων ὁ Σεύϑης εἰς τὼ ὄρη, ἔλεγεν, ὅτι, εἰ μὴ κατω- 

“ 3 3 3 3 
ἐσγσων ἔχουσιν, ῳλλ οὐ χλαμύδας. 

βήσοντωι [οἰκήσοντες] καὶ πείσονται, ὅτι κατωκαύτσει 

καὶ τούτων τὰς κώμας καὶ τὸν σῖτον, καὶ ἀπολοῦντωι τῷ 

λιμῷ. Ἔκ τούτου κατέβαινον καὶ γυναῖκες καὶ τταῖδες 
καὶ πρεσβύτεροι" οἱ δὲ νεώτεροι ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ ὄρος κώ- 

μῶις ηὐλίζοντο. Καὶ ὁ Σεύθης καταμωϑῶὼν, ἐκέλευσε 6 
τὸν Ξενοφῶντα τῶν ὁπλιτῶν τοὺς νεωτάτους λαβόντα 

συνεπισπέσϑαι. Καὶ ἀναστάντες τῆς γυκτὸς ὥμω τῆ 

ἡμέρω παρῆσαν ἐπὶ τὰς κώμας" καὶ οἱ μὲν πλεῖστοι 
ἐξέφυγον" (πλησίον γὰρ ἥν τὸ ὄρος) ὕσους δὲ ἔλαβε, κατ- 

ἠκόντισεν ἀφειδῶς Σεύϑης. ᾿ 

Ἐπισθϑένης δὲ ἦν τις Ὀλύγϑιος παιδερωστῆς, ὃς ἰδὼν 7 

Θρήϊκες δὲ ἐπὶ μὲν σῆσι κεφαλῇσι ἀλω- 
πεκέως ἔχοντες ἐστρατεύοντο, τσερὶ δὲ τὸ 
σώμα κιρλῶνας, ἐπὶ δὲ ζειρὰς τσεριβεβλη- 
μένοι ποικίλας" τσερὶ δὲ σοὺς πόδας τε 
καὶ τὰς κνήμας τσέδιλα νεβρῶν. Ον!- 

ἄϊὰϑ 1. ο. ῥελδις εἰ {είς ἀγοοηΐ γπαίξ 
7ρίφονα ὀνασοὶς ς Ογαφι αἴ Τοίο σογρογέ 
οία ραΐφηί. 

ξωρὰς}) Ἑαίάετη Ἡετγοάοτϊαβ νἱ]. 69. 
ΑΤΔΌΙΡα5. τε θαϊς : ζειρὰς ὑπεζωσμένοι 
ἤσαν, ἩΥροοταῖῖο : Ζειρὰ ἢ σειρὰ, ὡς 
τινες, ἦν ἔνδυμά τι, ὃ ἐπενεδύοντο μετὰ 
ποὺς χιτῶνας, ὥσπερ ἐφαπείδας. ἘπγΥ- 
τῇοὶ, Μ. ζειραὶ, χιτῶνες ἀνακεκολπω- 
μένοι ἢ ἀνάκωλοι. Αηῖε Ηαϊοδίηΐο- 
Ὠστη ξεῖρας Ὦ. 1. εταῖ. 

Μέχρι τῶν ποδῶν) Ατιϊσα! απ εχ 
Εἴοη. εἰ Ετγπι. Μ. δάἀ]υηχί. 

5. [οἰκήσοντες) καὶ] Ηδης {οτὶρία- 
τάττῃ τεἀάϊάϊε Ατηδίφοιβ : οἰκήσονται 
Ὠᾶθεῖ τηᾶγρὸ ΨΊ]οἾΓ, 1,εξε] ματα πλδγ- 
ΕἶπΙ5 ϑίερῃ. καταβήσονται καὶ σπείσον- 
ται ἰηϊεγρτείαῖυβ εἢ Τδοποϊανὶαβ 9 
ἑδπαὰε ἰρίε εἰϊδπὶ ρῖοῦο Ῥσορίεγ 
{εέϊ. 12. 

κατακαύσει) Εἴοπ, κατακαύσονται, 
ΘΙ ὅτι. Ὑο]αϊτ, ογεάο, κατσακαύ- 
σεται. Ἐεροίτὶ ὅτε ἐχεπιρί πὶ εχ ν. 

6, το. ΡῬοπίυπι ἃ Ζευηΐο, ποη εἶ 
Ρίδης ἤπια ποῖτο, {εἀ ἀτηρ] 5 νεῖ- 
ὉΪ5. 

Ἔκ πσπούτου)] Ἑαά, νεῖ, Ουςε]ῇ, ἐκ 
σούσων ὨὮΔΌΘης. Ατϊουϊατη οἱ ἃπίε 
πρεσβύτεροι οταὶῇ οὐτὴ Εἴοη. 

6. συνεπισπέσθα)] Μυϊσαῖο συνέσε- 
σϑαι εχ τιδιρίηε ϑίθρῇ. Ρατΐ. Ετοη. 
Γαυδίταις Ζεαηε. 

ἐπὶ τὰς κώμας) [τὰ Ῥατ, Ψαΐρο εἢ 
ταῖς κώμαις. Ογτορ. ἰ- 4» 6. εἰς τὰς 
ἑαυτῶν χώρας ἕκαστοι τυάρεισιν. ἰὶϊ, 4 
21. παρεῖναι πρὸς αὐτόν. 

κατέλαβον) Ματρο ϑίερῃ. Ῥαγ. 

Ετοη, ἀεάϊε ἔλαβε, εἰ [ξηεη5 ἀφειδῶς 
Σεύϑης ρτὸ νυ]ραῖο ἅπαντας ὁ Σεύϑης. 
γνεῖκε Ζευπὶὶ οσοπ]εξζαταπι ἅπαντας 
ἀφειδῶς ὃ Σεύϑης τεσερὶτ. 

). Ὀλύνανος) Ευπάετῃ εἴξε, 4αϊ {ὰ- 
ΡΓᾶὰ ᾿Αμφ,πολίτης ἀϊοϊτατ ρε! τα δΓα ΤᾺ 
ἄσχ, Ρυΐϊαῦαι ΗυςοὨιηίοη, αὶ Νεο- 
πέτὴ σοτηράγαῦθαϊ ΑΠἤηεραπι, αὐ] 8}10] 
Λακωνικὸς νοσείῃτ. ϑ8εά ποῃ εἶ ρᾶζγ 
ταῖϊο ἴῃ αἴτοηὰε, πἰΠἢ Ατηρ! ροΙ ας 
ἱτηρετῖαπ 'π ΟἸγηιῃϊος ἐχογουῆξε δἀ- 
Ἀταχεγίβ. Οείεσατῃ ϑυϊάας ἔμπα Ὠϊῃς 
ἀυχὶς ἴῃ νου, ᾿Ἐσπισθένης. 



384. ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΗΙ. 

᾿ »Ξ“ἌΨ ε 3, 9 . 

καλὸν ποῖσε ἡβάσκοντω ἄρτι, πέλτην ἔχοντω, μέλλοντα 

ἀποθνήσκειν, προσδρωμῶν Ξενοφῶώντω ἱκέτευσε βοηϑήσαι 

παιδὶ κώλῷ. Καὶ ὃς προσελθὼν τῷ Σεύϑη δῶται, μὴ 
ΕΣ »» Ν "“ο“΄ “ὝὟ ἋἙ “Ὁ 

ἀποκτένωι τὸν παῖδα καὶ τοῦ ᾿Ἐπισϑένους διηγείτωι 
Ν " “ 7 Ἃ “Μ ΝΝ τὸν τρόπον, καὶ ὅτι λόχον ποτε συνελέξατο, σκοπῶν οὐδὲν 

27 ἿΝ “2. ἣ» 7 Ἂς -- ,7ὕ ἣν ᾿ς 

ὠλλο, ἡ εἰ τίνες εἰεν κωλοι" καὶ μέτω τουτων ἤν ὥνηρ 
" Ψ Ν 7 37 5 ΕΣ Ἢ ΕΝ ες 

ράγαϑός. Ὁ δὲ Σεύϑης ἤρετο Ἢ καὶ ἐϑέλοις ἂν, ὦ 
᾽ Ζ Ἃ ᾿ 4 ΕῚ »-“ δ ΣΝ 

᾿ Ἐπίσϑενες, ὑπερ τούτου ἀποϑανεῖν ; Ὃ δ᾽ ἐπανατείναως 
Ἂν 7 -“ ᾿-» Μ 27 ς »» Γ᾿ 

τὸν τρώχηλον᾽ Παΐε, εἶπεν, εἰ κελεύει ὁ πώϊς, καὶ μέλ- 

10 λει χάριν εἰδένωι. 
Ψ, Βὺ ν, 3 ΝΥ ΓΝ 7 

“οωισξείεν ὠυτον ὠντι ἐκείνου. 

Ἔπήρετο ὁ Σεύϑης τὸν πούδω, εἰ 
5 “, ς “ 3 ψὉ δ οἷ 

Ουκ εἰὦ ὁ πῶὶς, ὠλλ {κε- 

τευε μηδὲ ἕτερον κωτωκαίγειν. Ἔνταυθω δὴ ὁ Ἔπισϑέ- 

γῆς, περιλαβὼν τὸν παϊδω, εἶπεν" “Ὥρω σοι, ὦ Σεύϑη, 
΄Ν “" ͵ 5 Ἂν Ψ ν »“ 

περὶ τοῦδε μοι διωμάχεσϑωι" οὐ γὰρ μεϑήσω τὸν παῖ- 

ιιδὼ. Ὁ δὲ Σεύθης γελῶν, ταῦτω μὲν εἴα" ἔδοξε δ᾽ αὐτῷ 
5 "“ 3 “" -« ἃς ὦν ᾿ς “ -“, “5. ν 

ὠύτου αὐλισθῆναι, γὼ μή εἰ τουτων τῶν κωμῶν οἱ επί 
» 57 ᾿ 

τοῦ ὁροὺυς τρεῷοιντο. 
Ν »Ἶ ᾽ [αἱ Ὁ ε 

Καὶ αὐτὸς μὲν εν τῷ τεδίω ὑπσο- 
Ν 2 ͵΄ -“ Ν 93) ν. ὦ 7 Ψ 3 

καταβὰς ἐσκήνου" Ξιενοζων δε, ἐχῶν τοὺς επίλεκτους, εν 
Ὁ κ᾽ ἃς Ἂς 3 7] : Ὁ .«“ » 

τῇ ὑπὸ τὸ ὄρος ἀνωτάτω κώμη" καὶ οἱ ὥλλοι “Ἑλλήνες ἐν 
ἴω 3 ο ΄ Ν 7ὔ ΓΔ 

τόις ὀρεινοῖς καλουμένοις Θρωξὶ πλησίον κατεσκήνησαν. 

τοίλσην ἔχοντα͵] Αἀαϊτα πὶ Ὧσο, αἴ 
᾿πι6} ΠΡ απλὰ5, ΕΡΠΈΠεπετη ἤθη πλΐηι15 
ἀηϊγηὶ νἱτίαταπὶ ἐρεξιαα αυδπ ἴοτγ- 

, Τδτη ΘΟΥΡΟΥ 5, σοηΐει κε. Ναπὶ 
Ῥαδγ 1116 πο δρ]εσεγαΐῖ, ὰξ ἴσην! [Ὸ- 
Ἰεπῖ, [εἀ. αὐ Ποιηο ἔοτιϊς, ρεϊτα πη τ- 
τηεαῖ, ααᾶ ἔἕμεγαϊ διτηαίυαβ. Ἐεέϊε 
πο νὶγ ἀοέϊυβ τηοπαϊ ! 

τσροσδραμιὼν) Ὠεεῖξ ἰη Ταπείηᾶ εἴ 
Ουο!, ἀεῖπάε ἱκέσενε ἀαὶ Ῥατ, 

δ. δεῖσα] Ψουϊραϊατῃ. δέεται,, ηαποά 
Το Ιθὰ5. ρτορτίατῃ εἴ, εχ Εἴοη. οογ- 
τεχῖς Ζοαης, ργοραηῖα Ροτίοπο. δὶς 
εἰ ᾿ηἴτὰ Γεέξ, 2ο, οην ν! 11. 9. δέεται 
ἴδτηεη τανοσᾶν! Ὑ εἰῆςε. 

λόχον] Οἱ, ΡῬΙαϊο ϑυτηροῆὶ ο. 6. 
Ἰνοῖτι ϑυτηρ. νἱ]. 32. ἀεϊποερβ Οπε]ῇ. 
ἤ οτηϊῆι, τηᾶῦρο ϑίερῃ. οαπὶ Είοη. ἢ 
τίνες Βα Ὀεῖ, 

9. Ὁ δὲ Σεύϑης] Εἴοῃ, καὶ ὁ Σεύ- 

ϑης. 
10. ᾿Επήρεσο---ἰκείνου)] Οτλϊῆὶ Πδοα 

Ἑτοη. Τεϊπάβ ὥρω μὸι Ἑάά, νεῖίϊε 
Οαε]ξ, ὥρα οτλ!ο σοι Ετοη. Παθεΐ. 

11 ἵνα μὴ} Ματῖρο ϑίερῃ. ΡῬατγί. Ε- 
ἴοῃ. ἵνα μηδ᾽ Παῦεηε. ϑεαιδηβ οἱ δηῖθ 
ἐπὶ σοῦ ὄρους ἀεείξ ἴη Ετοη. 

αὐτὸς μὲν] Εάά, νεῖτ. Οσαεῖξ, μὲν 
οτηϊτίαπε ; ἀεὶ πάδ καταβὰς ἀαὶ σπεῖ]ξς 
Ροῆεα Εἴοη. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔχων. 

ἀνωτάτω) Οαεϊῇ, ἀνωτάτη Ὠαθεί. 
ὀρεινοῖ:} Βτοάφοὶ Πἰραγ ρείοις, Ῥατι, 

Ετοη. ὁρίοις καλουμένοις. Μίατεῖαβ, ἀἐ- 
Ἰείο ἐν, εχ εξ, 21. (ογ δεπάσπη ρυϊα- 
Ῥαὶ τοῖς ᾿Ορείταις καλουμένοις, Ατισα- 
Ἰὰπὶ σοῖς δῃΐε κωλουμένοις ἂς [δηῖε ἢ" 
τὰ ϑιερῆδηϊ εἰ δαδγοτθαβ (οάϊο!θα5. 
αυο5 Δηϊεβαίυτ Βίερῃαπαβ, ἀε]επάσπλ 
σεηΐαετας Π ατοπηΐοη, ΓοοἸαῆϊ Ζουης» 

οπαῖῆι γος. 



Π]ΡΕᾺ ΨΠ. ΘΑΡ, ΤΥ. γ8ς 
7 « ᾽ Ε ξ ᾽ 

Ἔκ τούτου ἡμέρωι οὐ πολλαὶ διετρίβοντο, καὶ οἱ ἐκ 
ΟΣ “«Ψ ͵ εὖ Ν 7 ᾿, 

τοῦ ὅρους Θρώκες, καταβαίνοντες πρὸς τὸν Σεύϑην, τερὶ 
“᾿ με Χ 

Καὶ Ξενοφῶν ἐλθὼν 
3, “" νῶν ὧν “ἶ 3 -“ “ -“ Ν 

ἔλεγε τῷ Σεύϑη, ὅτι ἐν πονηροῖς τόποις σκήνῷεν, καὶ 

πλησίον εἶεν οἱ πολέμιοι" ἥδιον δι ἂν ἔξω αὐλίζεσιϑιαι 

ὁμή ὶ δῶν διεπρά ὁμήρων καὶ σπονθῶν διεπρώττοντο. 

3, μὴ ϑ "-"» δὴ "»“ δ. ἃ "᾿ "»“, 

εη ἐν εχυροις ὧν. χωρίοις μώλλον, ἡ ἐν τοῖς στεγγοις, 

Ὁ δὲ Θαῤῥεῖν ἐκέλευε, καὶ ἔδειξεν 

᾿Εδέοντο δὲ καὶ τοῦ Ἐενοφῶν-- 

ὥστε ὠπολέσϑαι. 

ὁμήρους παρόντας αὐτῷ. 

τὸς καταβαίνοντές τίνες τῶν ἐκ τοῦ ὄρους, συμπρᾶξαι 
σφίσι τὰς σπονδάς. Ὁ δ᾽ ὡμολόγει, καὶ Θαῤῥεῖν ἐκέ- 

λευε, καὶ ἡγγυῶτο μηδὲν αὐτοὺς κακὸν πείσεσιϑϑαι τει- 

Θομένους Σεύϑη. Οἱ δ᾽ ἄρα ταῦτ᾽ ἔλεγον κατασκοπῆς 

ἕνεκα. 

Ταῦτω μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο" εἰς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν 

Καὶ 
« Ν δε Ὁ κμὶ ΨΆ ε οὗ ἊΣ ὙΦ. ΙΝ 

ἡγεμὼν μεν ἤν ὃ δεσπότης εκοαστῆς τῆς οἰκίῶς᾽ χαλεπὸν 

͵7 » ᾿ γ ᾽ ῳ ἘΣ « “Κ΄ 

νύκτω ἐπιτίθενται ἐλθόντες ἐκ τοῦ ὀρους οἱ Θυνοί. 

δ΄ ε 227 -ς ἂ᾿ ΑΣ ΄, 57 ᾽ Ἂ 3 

Ὑαρ ἤν ὥλλῳ τὰς οἰκιῶς, σκοτοὺς οντος, ὠνευρίσκειν ἐν 
“ 7] Ἷ ς ἐν Ὁ, 2 

τῶις κωμωις" καὶ γῶρ ὧἱ οἰκίωι κύκλω περιεσταύρωντο 
ΡῚ Φ ᾿Φ 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγέ- 
Ν Ἂς ἡ ΠΣ τς ἢ ὯΝ ἀν ως ς ᾿ ΟῚ 

γοντὸ Κατῶ τος κ)γύρως εκαστου Τοῦ οἰκήμωτος, οι μὲν εἰσ - 

᾽ “ ΄“ ͵ "ά μεγάλοις σταυροῖς τῶν προβάτων ἐνεκα. 

ἥ ο ς λ -“" 7 3, ἕν ὑϑ) 3, 

ἠκόντιζον, οἱ δὲ τὸς σκυτάλοις ἐβαλλον, ἃ εχεῖν ἐεῷωσων, 

12. οὐ πολλαὶ] Ματγρο ϑίερῃ. Ῥατγῖζ, 
ἙΕίιοη. ἡμέραι σε σολλαί, Θευϊά ἢ [ὰ- 
1 [αἱρί αν ἡμέρα, τ᾽ οὐ πολλαί Ὁ 

ἐλϑὼν] δῖερῇῃ. εἰ Ρατ, παῦεῖ ρᾶτεῖ- 
οἰρίατα οπλ απ ἴῃ Εάά. νεῖ. ΟΕ] Ὁ, 
Ετοη. 

σκηνῷςεν}) ΟὐΕΙ, σκηνοῖεν. Ὠεϊηάδ 
ἱτέροις χωρίοις ἀληϊ τηᾶτρο ϑῖερῇῃ. Ρα- 
τι. Ετου. 

σαεγνοῖς) Ἐχ Ουε!ῇ, πος ἀεάϊ 
Ζεαῃε ῥτὸ στενοῖς, [τὰ ἔξω (τῆς κώ- 
μης) αὐλίξεσϑαι ορροπίτυγ τῷ σκηνῆ- 
σαι ἐν στεγνοῖς '. Ε. [Ὁ τεξὶϊς5 νἱοὶ. [τᾶ 

"σὸ σσεγνὸν εἷς ἴῃ (Ποοποιη. ν]ϊ. 19. 
ἴεηᾳ. 

13. παρήντας αὐτῷ} Τίὰ ΑἸάϊπα εἰ 
Ἠυτοξίητ, οὰπὶ πηᾶτρίης ὙΊ]οΙ, αὐ- 

τῶν Τα πῖ1πη8, ϑίθρῃ. πεῖ, Ῥατ, Ε- 
ἴοῃ. ϑεσυδπβ σῶν ροήξ σινὲς ἀδεῇ ἴῃ 
Ῥατῖ, ΠΌτο. 

μηδὲν αὐτοὺ;} Ἑάά. νεῖι, πεῖ, αὐὖ- 

σοὺς μηδέν. 
14. ἑκάστης τῆς) Ἐκ Ῥατ. ἀτίσα- 

Ἰαηὶ 44]εοῖς Ζευῆθ Ὦϊο εἰ {6ξξ. 15. 
Βεϊπάβς ἄλλως ὕὑτὸ ἄλλῳ ἀδτ Εἴοη. 
ΠΟ ΠΊ8}6 ! 

11. ἑκάστου τοῦ) ϑυδάξηϊς Βτοάξθο 
σοῦ δα]εοῖτ Ζευη6, 

ὦ ἔχειν] Ὀατ, ργὸ ϊ5 ἄργειν Ὠαδεῖ. 
Αἀ ἔφασαν ΧΝ εἴκΚε ᾿ρτ6Π}}ΠΠρῖῖ γθθοοβ ς 
[εὐ ἴτὰ εααὰϊ ἀεθεῦας ἀποκόψοντας. 

Τρίταν νϊἀδηίαν ΤΠ γπὶ σαρτινὶ ἰητε}}}- 
Εἰ. εϊπάε ἐνεσίσρασαν ΑἸάϊηδ, ἔνεμε- 
πίμπροασαν (μΕ], 

σο 

12 

13 

14 
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ὡς ἀποκόψνοντες τῶν δοράτων τὰς λόγχως" οἱ δὲ ἐνεπίμ.- 
πρώσῶν" καὶ Ἐενοῴωντα ὀνομαστὶ κωλοῦντες, ἐξιόντα 

ἐκέλευον ἀποθνήσκειν, ἢ αὐτοῦ ἔφωσων κατωκαυϑήσε- 

σθαι αὐτόν. 

16 Καὶ δὴ τε διὼ τοῦ ὀρόφου εφωίνετο πῦρ, καὶ ἐντεθω- 

ραικισμεένοι οἱ περὶ Ξενοζφῶντω ἔνδον ἤσαν, ἀσπίδως καὶ 

μωχαίρας καὶ κράνη ἔχοντες. Καὶ Σιλανὸς Μακέστιος, 
ἐτῶν ὀκτωκαίδεκω ὧν, σημαίνει τῇ σάλπιγγι" καὶ εὐθὺς 

ἰ ἐκπηδῶσιν ἐσπωσμένοι τὰ ξιφη καὶ οἱ ἐκ τῶν ἄλλων 

17 σκηνωμάτων. Οἱ δὲ Θρῶκες φεύγουσιν, ὥσπερ δὴ τρό- 

σὸς αὐτόις, ὄπισθεν περιβαλλόμενοι τς πέλτως᾽ καὶ 

αὐτῶν ὑπερωλλομένων τοὺς σταυροὺς ἐλήφϑησαν τίνες 

κρεμασϑέντες, ἐνισιχομένων τῶν τσελτῶν ἐν τόϊς στωυροὶς" 

οἱ δὲ καὶ ἀπέθανον, διαμιωρτόντες τῶν ἐξόθων" οἱ δ᾽ Ἕλ- 

18 λήνες ἐδίωκον ἔξω τῆς κώμης. Τῶν τε Θυνῶν ὑποστρα- 

Φέντες τινὲς ἐν τῷ σκότει, τοὺς πωρωτρέχοντως παρ᾽ οἱ- 

κίων καιομένην ἠκόντιζον εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους" καὶ 
3 ε ἥ ΄ Κ᾿ ᾿ τ Ν᾿, ᾿ς Ν 
ετρωσῶν Ἱερωνυμὸν τὲ καὶ Ἑνοδίων τὸν λοχώγον, Και 

τό. ἀσπίδας καὶ μαχαίρας} Οπλϊῆι 
Φαπιίηαᾶ οαπὶ ΘΟ], 

ἐσῶν ὀκτωκαίδεκα ὧν] Ἐτοπ. [106 Γ 
ἐσῶν ἤδη ὡς ὀκτωκαίδεκα ὧν Παδεοῖ. 

Θυοΐά φἰαίεπι δάο]είσεητ5 ἀπ πηοίαν ἰζ 
Χεπορθοη, νἱἀδίυγ οδυΐαπι Ἔτη Πᾶ- 
ΒυπΠῖδ, ηαοὰ 844 ἰπῆδσλπάδπι τη θάτη 
σογροτῖβ δά 1 νεῖ θα5 ορὰβ εἢξ νι 6- 
Ῥαίατ. 

17. ὑπερωλλομένων)] Οαῇα!!ο ὑσερ- 
βαλλομένων εὐϊάϊι. ἀεῖπάς {Παηιίηᾶ 
εἰλήφϑησαν. 

ἐνισιχομένων) Ῥατι, Ετοη, ἐνεχιομοένων 
-τ- τοῖς σταυροῖς ΟτΩΪΠῸ ἐν. πελταστῶν 
τα 16 } απίῖὶπα σαυτῇ Ουεϊξ, 

ι8. σαρ᾿ οἰκίαν) (συε]6. οαπὶ ΛΙάϊ πᾶ 
οἰκίαν ἠκόντιζον καιομένην, ἱπἰοπεηῇβ 
Ῥοῇ ἠκόντιζον Δα] πρὶ χαὶ οἱ μὲν εἰς. 
αυξ ἔοτίαῇςξ εἰ εδάδγη νατγιθίας ἰοτὶ- 
Ρίατδο, (δὰ νι εἰ4ῖ4Δ. Μιχα ἱπίεγργε- 
[ες οὔηηθθ ἐς νἱτο ἢ) ἰοοὶ ἀροτίο 
ἴδοετθ, Ρυϊπηπὶ τανε ΤΉγνΩΙ ῥΡδγ 
τοηςξθτᾶρ, Ἔχ ἰδ ἱρῆς τεηθῦτὶς εἰ ἰαῖο- 

Ν ΄ 

σοὺς λοχαγούς. 

ὑτί8, ἐκ σοῦ σκόχους ἠκόντιζον εἰς πὸ 
φῶ:. Ἡυρουίηθς Ὅεπα ρτοσδάϊς νεγ- 
Ὀοτγαπὶ Πταξὶατα. ὅϑ8ε4 ἀπάξ ρέπαεηϊ 
γεγῦᾶ στοὺς παρατρέχοντας παρ᾿ οἰκίαν 
καιομένην ΜΙΠῚ νἀξπῖαγ ἤθος σοη- 
7υηπρεηάα οὐὑτὴ εααδητ 5 πος ἕξετε 
ταοῦο : καὶ πωραπρέχοντας, παρ᾿ οἰκίαν 

καιομένην ἔπρωσων ᾿Ἱερώνυμεόν τε ζο. 
σε καὶ ᾽Ενοηδίαν] Μαῖρο δίερῇῃ. σὰπι 

Ῥατγ, Εὐοδέα ἀαϊ. Ζειπε ᾿Ενοπέα, εχ 
τὸς Μεῆξηϊθ ᾿Ενόση, [οτἱ θεπά τη 
οοη͵εοῖς. ὙεΚκα ρατγα νυϊπετγαῖο- 
τα πούηϊπᾶ Ἔχει γεέξϊς σοη]θοῖϊῖ, 
σατῃ ποηλ!πἰ5. ΡΘΏΓΠΌα5. εἰ ποίδ- 
τίοηα αἀἰρηῖταῖῖβ. Ρεπηῦτ Εηϊπὶ καὶ 
δὲ ποη ίεημὶ πῇ ροῖ τερειατη καὶ 
εἴ ΡΟ ῥ᾽ υτα που Πα ΠῈ πογηΐπᾶ. θ6- 
ἴπ46, ἢ Ηἰϊετοηντηυτη εἰ ΠεδρΈΠεπῚ 
ἴο]095 πογηϊηᾶγα νοϊ α"ἴδὶ Χεπορἤοη, 
αἰγαγήααθ Ἰοοδαρι πὶ, ἀϊδξαγα πὶ [1 

πο δαυίάεπι ορί- 
πἰοπεί ἰρία δἰίδπλ ατηρεέϊοσ. Αἰ- 
αι [τὰ ἀρρᾶγοι ἰοΐδιαι. ᾶης [ςξὶϊω- 
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΄ Ἁ ΕἸ ΄΄᾿ Ἁ ᾽ 7 

Θεαγένην δὲ Λοκρὸν τὸν λοχωγόν" ἀπέϑανε δὲ οὐδείς" 
7 

Σεύθης 10 
δὲ “ ν 97 ον ς ἜΠΗ Ὁ ο“ "-Ὁ ν ἧς Ν 

εῆκε βοηθήσων σὺν ἑπτὼ ἱππεῦσι τοῖς πρώτοις, καὶ τὸν 
Ν 3) Ν ͵ 

σωλσιγκτήν ἐχὼν τὸν Θρονκιον. 

, ᾿ς ΑΟΣ} Ἀ Ψ' 
κωτεκαύϑη μέντοι καὶ ἐσθής τίνων καὶ σκεύη. 

᾽ 7 

Καὶ ἐπείπερ ἤσϑετο, 
ς Ρω ᾽ Δ »Ὁ): ." ἊΝ » ἦρ 

ὅσον περ χρόνον ἐββοήϑει, τοσοῦτον καὶ τὸ κέρας ἐφϑέγ- 
ΕῚ »" « ο“ Μ“ῸὋ “ 

Ὑέτο αὐτῳ ὥστε καὶ τοῦτο ζό(βον συμπαρέϊχε τοῖς το- 
Ζ ἥ 3 δ 3) .« 

λεμίοις. ᾿Ἐπεὶ δὲ ἡλϑεν, ἐδεζιοῦτό τε καὶ ἔλεγεν, ὅτι 
3) Ἂ Ν ἘΓΟΝ 

οἴοιτο τεθνεῶτας τοολλοὺς ευρήσειν. 
3 ᾿ς ς ὦ » »“»» ΄ῪΝ ε ἧς ἀ. ΠΝ 

Ἐκ τούτου ὁ Ξενοφῶν δεέϊτωι τοὺς ὁμήρους τε αὐτῶ 20 
δε ᾿Υ ον. ἐὐουδ ΟΣ 5 7 »» τὐωροθουνωι, κωὶ ἐπὶ τὸ ὄρος, εἰ βούλετωι, συστρατεύε- 

5 νΝ ἐν .ῸΝ 2.» ὗς ε 
σθαι εἰ δὲ μὴ, αὐτὸν ἐὥῶσωι. Τῆ οὖν ὑστερωΐου τωρου-- 21 

7 ε ᾿ ᾿ς » ΄ 3 

δίδωσιν ὁ Σεύθης τοὺς ὁμήρους, τυρεσ βυτέρους ἄνδρας, 
ἢ Ὶ ς 5" τς 5 -“ 3 5 

τοὺς κρωτίστους, ὡς εφῶσων, των ὁρείνων" καὶ αὐτὸς ἔρ- 
ἣν " 7 7 3 ΕΥ̓ 

χέτωι σὺν τῇ δυνάμει. Ἠδὴ δι εἶχε καὶ τριπλασίαν 
δ ς “7 δαρλα, ἮΝ ἥν τα »“» 3 Ψ “Ὁ 

ὕνωμιν ὃ Σεύϑης" ἐκ γῶρ τῶν Οδρυσῶν, οκούοντες, ὦ 
Νὰ « 7 ΄ 

τόρῶττοι ὁ Σεύϑης, “πολλοὶ κατέβαινον συστρωτευσόμενοι. 
ε Ν ᾽ “ 5 Ν Ὁ». Ἂ ς 

Οἱ δὲ Θυνοὶ, ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὑρους τυὐλλοὺς μὲν ὁπλί- 22 
Ἂς. Ἂ, Ἂς δι ἴ Ν. νυ δῷ » 

τῶς, πολλοὺς δὲ τπελτάστως, ολλους δὲ ἐπσσεους, Κατο- 
Ἅ ἂν Δ Ψ 7 ς , 

βάντες ἱκέτευον σπείσασθαι" καὶ τάντω ὡμολόγουν 

οΟὗὔἸηϊα οὔ τοῖα τησηθὶ Ηδὶ ὈΚαγί. 

Ῥεγισαϊατη (τθοσούατη ὃδχ ἰποοπάϊο 

ΠΕπῚ ταϊτὶς. τηράϊθ Ρἰατὶ 5. ἴῃ ἰοοὶβ 
εἰ ν!τϊαῖα τη. 

Θεαγένην] Ῥατιί, Θεογένην, ΘΘΕΙ ,. ἃ 
Ρτπῖα τηᾶηὰ Θεογένη Παδεῖ. 

καὶ ἰσϑής τινων καὶ] 1ἰὰἃ στη τηδί- 
σὶπε ϑίερῃ. ᾿ἰυογ Βτοάεοι, Ραγ, Εἴοη. 
Ἡαυτοπιηίοη, [εὰ ἔστιν ὧν καὶ σκεύη 

Ἑαά, νεῖς. Θυεῖ, φαοά ἴῃ ἔστιν ὧν τὰ 
σκεύη ταυϊαϊατη νοΐαϊς Μυτεῖαβ, Ππὶ- 
Ρ᾿ϊοῖταγ ργοθανὶ Ρογοη. 

19. τοῖς πρώτοις] ΟΝ ῥΥ1Ώ1 αὐ δ'ει- 
ἡλόη γοάϊεγαηπί, ἀπΐεα αἰ ῥετ, Ἰπῖευρτε - 
ταῖαγ ΠΟΙ ΠῸΠ ; φαΐ ῥγίη αἀ ο- 
ῥέεν άγεπάαηι Οὐαοῖς αἀνοίανεγ λιν 
Ζευης. 

ἐπείπερ ἤσϑετο) Μαυτεῖῖ οοη]εξϊα- 
τάτη ἐσεὶ παρίστατο νἰάείατ Ατηδίεξθας 
[εοαϊὰ5 νεγι δ: δὐ μδὲ ἦρι σοηβρεξλε 
72εἰ. ΝΥ εῖκε Ἰοσαπι Ἰὰσυποίαπ) εἢξ 
φεηΐεπϑ, πος {ρρ]εγηεητατη Ῥτορο- 
[αὶ ῬΑΓΓΙΟΙΡῚΙ φεύγοντας νεὶ διωκομέ- 

ἴον; Ροβ ἤσϑετο δάάπι, 944 χα Ὠϊς 

ΘΕΌΓΠ65 [Δ 6}}6 σορηονψοτγαῖ. 
ἐβοή)ε:) Μαυτεῖαβ μετὰ βοῆς ἔϑει ἴὰ- 

τεγργείαταγ, ΕΠ ΠΠΊΡ]ΙΟΙΓΕΥ ἀοσωγγεγέ 
αῃκιίϊο. 

καὶ σοῦτο)] ἘΔά, νεΐξ, αὐσὸ, ΘΕ] Ὁ, 
σαὐτό, Ζευπε αὐτὴ σοῦτο σοΠ]] οἰ εθαζ. 
Οὐπηὶ ϑῖερῃδηο ἔδει τηᾶτγεο ΥΊΠΟΥ, 

ἐδεξιοῦσό τε] ἘἙάά. νεῖτῖ, εὐ αεϊξ, σε 
οτηϊτταηῖ, ϑεααξηϑ εὑρήσειν ἴῃ Ἰοσα πὶ 
ν]ρατὶ εὑρίσκειν ΤΕοΕΡῚ ΕΧ Ρδτ, 

27. πρεσβυτέρους ἄνδρας] Ετοπ. σπροσ- 

βυτέρους ἤδη. Ὠεϊποερβ Ὀρεισῶν Εαά, 
ψεῖς, (πε) ῇ, οἷ. δή Γεξλ, 11. 

 φρισλασίαν)] Θαδπλ δηΐεα, οὐπὶ 
Οτεοὶ αἀνεπίγεηϊ, 

καςσέβαινον)] Οὐἀτγίας τηξαϊτεγεα πεδῷ 
τερίοπες ἱποοϊαηἔςθ ἴτὰ Πρηϊβοαδῖ. 

22. ἀπὸ «τοῦ ἦρου;) Ῥτφροπιϊοπεπα 
οτηϊταπι Εαὰ, νεῖ. ϑεαθεπϑ ἱσσέως 
ἄεαϊι Ζευης ῥτὸ γυϊραῖο ἱππεῖς, 

ςφ9Ὁ2 
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΄ ᾿ Ἢ Ν Ὁ ᾿ΥΑ, ,ὔ δ ΚΣ λ 23 ποιήσειν, καὶ τὰ τιστὼ λαμβάνειν ἐκέλευον. Ὃ δὲ 
; 7 ὡς Ν Ἄς ἍΝ Εν ΄ 

Σεύϑης, κοῶλεσώῶς τὸν Ξενοῴωντω, ἐπεδείκνυεν, ὧ᾽ λέγοιεν" 
᾿ 3 ἊΝ 3) ., τες ; ἣν 7 ᾿ κῶϊ οὐκ ὧν εῷη σπείσασθαι, εἰ Ξενοῴων (βούλοιτο τιμω- 

άρήσασθαι αὐτοὺς τῆς ἐπιϑέσεως. Ὁ δ᾽ εἶσεν" ᾿Αλλ᾽ 
ἔγωγε ἱκανὴν νομίζω καὶ γὺν δίκην ἔχειν, εἰ οὗτοι δοῦλοι 
ἔσονται ἀντ᾽ ἐλευϑϑιέρων᾽ συμβουλεύειν μέντοι ἔζη αὐτῷ, 
τὸ λοιπὸν ὁμήρους λαμβάνειν τοὺς δυνατωτάτους κωκόν τι 
τοιέϊν, τοὺς δὲ γέροντως οἴκοι ἐῶν. Οἱ μὲν οὖν ταύτη 

Ζ δ , 
πάντες δή τοροσωμολόγουν. 

ΟΆΑΨΌΟ ΣΝ, 

ΥὙΠΕΡΒΑΛΛΟΥ͂ΣΙ δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυζαντίου Θρᾷ- 
κῶς, ἐἰς τὸ Δέλτα κωλούμενον' αὕτη δ᾽ ἥν οὐκέτι ἀρχὴ 

Μαισάδου, ἀλλὰ Τήρου. τὸυ Ὀδρυσοῦ, ἀρχωίου τινός. 

« 
23. ἃ λέγοιεν] Εἴοη. ἃ ἔλεγεν. 86- 

αὔξης σπείσασθαι φῬοίαϊ ῥτοὸ νυἱραίο 
σπείσεσϑαι, τηοηξηΐε ΡΟΓΌΠΟ. 

24. καὶ νῦν] δος εχ πηᾶγρῖπα Βίθρῃ. 
1ῦτο Βγοάθι, Ρατγὶί,. Εἴοῃ, δάϊεοϊε 
Ζειπε, υδ τὶ ἀϊέϊοπεπὶ Χεπο- 
Ῥ;ῃοπίεδπη τ] ηἶπτε γεάοίεγα ν] ἀεηϊατγ. 
Ἐχρεξϊαθατη εαυϊάετη ἤδη. 

τυάώντες δὴ] Εχ Εἴοῃ. δὴ δάϊαηχὶ 
γα] το ΟΠ ΠῚ. 

1. ὑπερβάλλουσι] Μοπῖεβ τγα]εοῖῆα 
δύραϊε νογθατη. ϑεὦ πη] 6 πὶ δ4α]- 
αἰἤξε ποπηεη (στϑεοογαπι εἴ δεαῖηθ 
Χεπορἤοη. 

ὑσὲρ] ῬατῖΓ, ὑπὸ Βα εῖ. Δέλσα εχ ἢ. 
1. πηεπηοταὶ Ἐπαῖπς δά ΠιοηνπΠὶ 
Ῥετίεσεῆη νεγία 242. ἦε αὰο δυάὶ Ρ, 
ΟνΠΐαπι ἀεὲ Βοίρογο Τ᾽ Ὥταοϊο Ρ. 143. 
Ἐφωίάεπι α Βορονο οὐϊυ! ῥεάϊδες αὐ 
ϑαίηγάεζζεηι ογαπ ῬΟΡΙ ἐηρογίμομανι, 
ἤοπρε ἠαίεψμο, ἀρεγίανη {εῥ᾽σηίντορηόμς 
“σεμίϊε: ἵπ γπεαο {{]ππ|εγ 6 ὉἹΑΪ ἰοο,77. 
φμόι Χεποῤῆοπ ἀῤῥοίαί ])οἰία, οαίογὶ 
ετίρίονες Ἰείοοι βυε Π)εἰοονιεσι: λοαϊο 
πογργηαρί Ὠετοοη : ἰά οῤῥιάμηι εΠὶ, 
ψμοί αὖ μγόε Βγκαπῆϊο αὐεβ {εν ῥεάός- 
βνε μπῖμς αἱϊεῖ, Εχ ἐγιδις βανγηόης 
οἰαιιά μεν ἰαοῖ ἀἰμίοὶ, ἰῇ σι ἐετηβελα- 
2ἰδμς τατος ἱμοϊαίμῆι ἐκίσμο Ἐμγῖρο {π- 
Ἴγονη 111, α φμο ῥίψεις Πλείρονι ἀρῤῥείϊα- 
Τμγ. αὖ ΑΙ δόπάο σΟΤΙ7 ΠΟΥ αἰ μδν 15 445 

ἡ ὲ, τὲ. ποεῖς ῥἠ ραγίονδμθ ἱηξούηια- 
ὀείμγ, Ἡαπσαίᾳας Ογ]] 5. ΑἸ Πεηθθας 
ΠΠΌτγο 11. Ρ. 118. εχ ΕΒυϊῃγάεπιο τηε- 
ἄϊοο πχεπιοτῖαὶ δελκανὸν----ἀσὸ Δέλκω- 
νος τοῦ ποταμοῦ. δά ηπεῖη (αίαιθδο- 
Ὡὰ5 εχ ΠΠΕίγο ΠΟ Δέλκον, λήμνην ἔχϑνα- 
Φόρον τοερὶ τὴν Θρῳκην, σοιηρατγανξ,. 
Οὐ}: Ἰοσαπὶ Ἰρηογανῖς δε ὨυΡε- 
τὰ5 Ἑάαϊῖογ ΑἸ ΘΠθεὶ. 

Μαισάδου] 1ᾳπ|. ϑῖερῃ. Μησάδου, 
Οαῆλὶ!, Μηδυσάδου, Ουε!ῇ, Μυσάδον, 
Ετοη, Μεσάδου, Ῥατ, Μαισόδον. Οἵ, δὰ 
Ὑ1]..2,.. 22: 

Τήρου] ἘΔ 4. νεῖ, σσυε!ξ, Τηρίου, Ρα- 
1Π|- Τήρους. 

ἀρχαίου τινὸς] Ζεαπε Ραΐδῖ εὐπάθπὶ 
εἤξ, ἀε αὰο ἰἀρτᾷ ν]ϊ. 2, 22. 0δ᾽]᾽] Τή- 
θης ϑευῖῃϑ τυρόγονος νοσαΐαγ. Θά πὶ 
ἰξίτογ Χεπορῆοη τερεί!ῖ σοῦ Σεύϑον 
πτρογόνου. Ἰ)εϊπάἀε τηΪΓᾺ ΠῚ σεηὰβ αἰ- 
Παπαϊ ταὶ ν!ἀε δαῖτ εξ πος αὕτη δ᾽ 
ἦν οὐκέτι ἀρχὴ Μαισάδον, νἱνεητ5 τὰ πῇ, 
ἀλλὰ Τήρου, ηαἱ τὰπΔ αἴὰ τηοτία 5 
Ἰηΐδγ δητ 05 σαηΐεθαίαγ. ὨΙσεπἄα πη 
Ροϊὰ5. ἔαεγᾶϊ, ἱποοϊὰβ ε]ὰ5 τγορίοπὶς 
οἰϊπλ ρᾶγα εὲ Ταγὶ. απο ἜχουΠῸ τε- 
Βαπ 70ΡῸ ᾿ΙὈΕτγοβ [απ οἰ αὐσονόρους, 
Ηυτοπὶπίοη Τέγεη ρυῖαὶ εαπάεπι, ἦς 
400 ΤΠυογάϊἀε5 ἰϊ. 29. ὁ δὲ Τήρης οὗ- 
τος ὁ σοῦ Σιτάλκου πατὴρ πρῶτος ᾿οδρού- 

σαῖς τὴν μεγάλην βασιλείαν ἐπὶ ττλίον 

Ἶ 
! 
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Καὶ ὁ Ἡρακλείδης ἐνταῦϑια ἔχων τὴν τιμὴν τῆς λείας 5 
Ῥ Ν τς ᾽ ᾿ 7 « Ν 7 

πάρην. Καὶ Σεύϑης, ἐξαγαγὼν ζεύγη ἡμιονρκῶ τρίω, 

(οὐ γὼρ ἤν πλείω) τὼ δ᾽ ἄλλω βοεικὼ, κωλέσας Ἐενο- 

Φώντω ἐκέλευσε λαβεῖν, τὰ δ᾽ ἄλλα διανέμων τοῖς 

στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. Ξενοφῶν δὲ τάδ᾽ εἰπεν᾽ 3 
᾽ ᾿; λ 7 3 -»» Ν "Ψ »ἢΣὌ 7 ΙΝ “ 

Ἐμοὶ μὲν τοίνυν ἀρκέϊ καὶ αὖϑις λοωβεῖν' τούτοις δὲ τοῖς 
»“σ “" ἃ Ἂς 9 ΜΕΥ - Ἷ 

στρωτήγοις δωροῦ, οἱ σὺν εμοι ἠκολούθησαν, καὶ λοχώ- 

γοῖς. Καὶ τῶν ζευγῶν λωμβάνει ἕν μὲν Τιμασίων ὁ Δαρ-4 

δανεὺς, ἕν δὲ Κλεώνωρ ὁ Ὀρχομένιος, ἕν δὲ Φρυνίσκος ὁ 
3 ᾽᾿ Ἂς λ ἃς ν΄ Ἂ»" »ἅμ 7 

Αχαιός" τὼ δὲ βοεικὼ ζεύγη τοις λοχώγοις κωτεμερί- 

σϑη. Τὸν δὲ μισϑὸν ἀποδίδωσιν, ἐξεληλυθϑότος δὴ τοῦ 
ἣν ψ, ν « “ « ἊΝ ς 7 5) 

μῆνος, εἰκοσι μόνον ἡμέρων" ὁ Ὑῶρ Ηρωκλείδης ελεγεν, 

ὅτι οὐ πλεῖον ἐμπολήσαι. Ὁ οὖν Ξενοφών ὠἀχϑεσϑεὶς 5 

εἶπε Δοκεὶς ὲς ὧ Ἡρακλείδῃ, οὐχ, ὡς δὲὶ κήδεσιδαι 

Σεύθου" εἰ γὰρ ἐκήδου, ἧκες ἂν πλΗΝΙ φέρων τὸν μι- 

σϑὸν, καὶ προσδωνεισάμενος, εἰ μῆ Υ ἄλλως ἐδύνω, καὶ 

ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ ἱμάτιον. 

Ἔντευϑεν ὁ Ἡρακλείδης ἠχϑέσϑη τε, καὶ ἔδεισε, μὴ δ 

ἐκ τής Σεύϑου Φιλίως ἐκβληϑείη" καὶ ὁ τι ἐδύνωτο ἀπὸ 

ταύτης τῆς ἡμέρας Ξενοφώντω διέβωλλε πρὸς Σεύθην. 

τῆς ἄλλης Θράκης ἐποίησε. Ἰλεῶε! οὐ τὐλεῖον ἐμοπολήσαι) Ουεῖξ. οσυπὰ 
Ἑάά. νεῖῖ, οὔτε. δεά 8 Χεπορῆοη ἄΐσογα ἀθρεῦθαι τοῦ 

τῶν ᾿Οδρυσῶν ἀρχαίου. βασιλέως. 8εά 

δτοα}] 5. τοῦ ρος Τήρον δαά!β τηο- 
ποῖ, Τεγοη δ᾽ Οὐτγ ῇ, δητααὶ 1]- 
11ὺ5, ἃ 4αυὸ Οὐἀτγῆὶ ροραὶ! ἀρρε ]δεὶ 
ξαετί τ, ̓ πτο} }Πρὶ νοϊα!ηὲ Χεπορῃοη- 
ἴετα. ἰρίτογ ροῇ ᾿θδρύσον σοπητηᾶ μο- 
ἴα]. ἸητεΓ  ὨγδοΙῖξα εὐπατρίδας πῸ- 
τηοίδίαγ Τίρις καὶ Δρομειχιαίτης Ῥοϊγεο- 

ΠΟ ἷν. τό. Τήρης ὃ Σιχάλκου πατὴρ εα 

ἴπ Ρ]υϊατομὶ Ἀρορῃιπερπι. Ρ. 87. εἁ. 
Ηαυῖζίεη. 

4. λαμβάνει] Μαϊὶε Ουεϊῇ. λαμβά- 
νεῖν Τοτὶ ρα πὶ Παθεῖ. 

Φρυνίσκος} Ῥατιί, Ετοη.- Φίληξ Πᾶ- 
θεηι. ϑεαυθηϑ8 κατεῤερίσϑη τερερὶ εχ 
᾿Πάοπὶ ᾿ἰὈγῖβ ἰπ Ἰοουπὶ να] ξατὶ κώτε- 
μέρισε, 

Πειηάα ἐμποΣδίγαι 

Βιοη, Νυϊραῖα πη ἐμπωλήσαι τηοπεηῖα 
ΡΙετίοηο δά Μοτίη. Ρ. 1656. εἴ Ροτίο- 
ΠΟ ΟΟΙΓΕΣΙ. 

5. ἀχϑεσθϑεὶς εἶπε] Ματῖρο ϑίερῃ. 
Ῥατγ, Ετοη. εἶπεν ἐπομόσας Ρἰεηΐα5 Πᾶ- 
Ῥεηῖς: {εα τὰ ϊῃὶ ἐποροόόσας, ησοά 80 
ἢ. 1. αἰϊεπαπι οἷ, νΙἀείυγ ᾿ηἰδγεη πα πὰ 
ἴῃ ῃδτγαιίοης ἀς Πογδο!άε ἔλεγεν ἐπ 
μόσως. Ὠῖρπᾶ επὶπὶ Ποτηϊη!5 γα άα- 
Ἰδητὶ Ἰηρεπὶο δἰθβγπιδῖῖο Ἰυταπηθηΐο 
δαάϊο ν᾽ ἀετατγ. 

σαυτοῦ} Ἑπά. νεῖ. (ποῖ, ξωυσοῦς 
4υοά υδίαμα αἱ πιᾶρὶ5 Αἰσατη ρτο- 
Γοτεηάατῃ σεηΐευαις Ροτίοη. 

6. ᾽᾿Ἐντεῦϑεν ὁ] Ἑαά. νεῖῖ, Οε] , ἐν- 
σεῦϑέν σε άθεηῖ, Πεῖηάε διέβαλε Ρᾶ- 
ΕἸ: 

9.5 
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ς Ν᾿ Ν » »“ 5» 7) 7 " 

7 Οἱ μὲν δὴ στρατιώτωι Ξενοφῶντι ἐνεκάλουν, ὅτι οὐκ εἶχον 

τὸν μισθόν: Σεύϑης δὲ ἤχϑετο αὐτῶ, ὅτι ἐντόνως τὸς 
,ὕ ΚΌΗ Ν 7 

8 στρωτίιωτῶῖς οὐ ήτει Τον μίσϑόν. 
Ν ΄ ᾿  ὐΑμε συ» 

Καὶ τεως μὲν Φει ἐμε-- 
«ς ϑ ς- 9 7 5 Κ΄ Ψ»3 

μνήτο, ὡς, ἐπειδὼν ἐπὶ ϑάλατταν ἀπέλϑη, ποωρωδώσοι 
..κ“κΓ[᾿ 7 ᾽7ὕ Ζ' “Ὁ 8... ὧδ ᾽ν ζ 

αὐτῷ Βισάνθην καὶ Τάνον καὶ Νέον τέϊχος" ἀπὸ δὲ τού- 
» ΄ 3 ἊΝ 5 ΄ 3 ΄ ε Ἃ ᾿ς 

τοῦ τοῦ χρόνου οὐδενὸς ἔτι τούτων ἐμέμνητο. Ὁ μὲν γὰρ 

Ἡρακλείδης καὶ τοῦτο διωβείβλήκει, ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη, 

τείχη πωρωδὶδόνωι ἀνδρὶ δύνωμιν ἔχοντι. 
3 ς ΝῚ »“» 3 , ᾿ς Ἐκ τούτου ὁ μὲν Ξενοφῶν εβουλεύετο, τί χρὴ «ποιεῖν 

τερὶ τοῦ ἔτι ἄνω στρωτεύεσ) αἱ" ὁ δ᾽ Ἡρωκλείδης, εἰσ-- 

οὐὙωγὼν τοὺς ὥλλους στρατηγοὺς τυρὸς Σεύϑην, λέγειν τε 
δ ΠΣ 3 ΝἘ ε] » ὃΧ ἣν “{Ε" »“ 3 7] Χ 

ἐκέλευεν φὠῳύυτους, οτι οὐδὲν ὧν ἧττον σῴεις ὡγώγοιεν τήν 
"ς, Ν μὰ »“Ὕ 7 Ν « »- 3 »“᾿ » 

στρωτιῶν, ἤ Ξιενοῴων, τὸν τε μισϑὸν υπίισχνεῖτο αὐτοῖς εν-- 
ἣν 9 αὶ « νΨ 5 : ᾿» »-Ὡ »“ψζΖ 

τὸς ολιίγων ἡμέρων ἐκπλεων παρέσεσθαι δυοῖν μῆνοιν" 
͵7͵ ἥ » Ζ 

1Οσυστ ατεύεσθαι τε εἐκελευς. β Καὶ ὁ Τιμασίων εἶπεν" 
Ν Ὄ ) 5 ΝᾺ μὴ »Ὃ7Ἤ᾽ ἂν ὡν " 

Ἔγω μεν τοίνυν, οὐδ᾽ ἂν πέντε μήνων μισϑὸς μέλλη εἰ-- 
7 ΕΝ 2, δε 

5 . γῶι, στρατευσαίμην ὧν ἄνευ ᾿Ξενοῴωντος. Καὶ ὁ Φρυνί- ». 7 

σκος καὶ Κλεάνωρ συνωμολόγουν Τιμωσίωνι. 

Ἔντεῦϑεν Σεύϑης ἐλοιδόρει τὸν Ἡρακλείδην, ὅτι οὐ 

- οἱ μὲν δὴ] Είοῃ, οἱ μὲν οὖν. ΕΧ 
εοάδπι {εαπεητὶ Τεδιϊοηβ ἀπέλθῃ τα- 
ρΡοίαϊ: Ζειπε : [ο]σσοαπι ἀσπέλϑλον το- 
νοσᾶνὶὶ νεῖκε. 

8. παραδώσοι] ἴα οτιπὰ (σα ΕἸ. Ζειπα. 
παραδώσω Τα πτῖπα. Μαϊξάτατηῃ τσαρά- 
δώσει τενοσανῖς ΨΥ εῖκΚε. 

Βισάνϑην}] (Οπε], Βισώνάμν. Ρ] πὰς 
ἷν. (εξϊ. 18. “411 12 ογα αηηηῖς Βγρίμμς 
Ὁῤῥίαάμη ἤει! (ὐαπος : ἀοψογλίμν εὐ 1,}- 
βηιαοΐϊα 7αη: τη Ομονγοηοίο. ΟΌΪ δηΐεα 
Ἰερεθδῖυγ Οοηος. βου ]αοὶβ ΡΕΓ ΙΒ Ρ. 
.28. εαἀ. Ηυάδίοηϊ : Μετὰ τὴν Χεῤῥόνησον 
ἐστὶ Θράκιω τείχη τάδε' πρῶτον ΔΛευκὴ 
ὠκτὴ, Τειρίσσασις, Ἡράκλεια, Τῶᾶνος, 
Τανίαι, Νέον τεῖχος, Τείρινϑος πόλις καὶ 

λιμὴν, Δαμινὸν τεῖχος, Σηλυμβρία σόλᾳς 

καὶ λιμήν. ΠΓΟὨϊημε5. ο, Οτεῆρῃ. Ρ. 
414. πογηΐπαι Σέῤῥιον τεῖχος καὶ Δορί- 
σκον καὶ ᾿Εργίσκην καὶ Μουργίσκην καὶ 
Τώνος καὶ Γανίϑα. Οἱ, γαϊοῆα5. δά 

ΗἩδτροοτζαί, ρΡ. τό. 
9. ἐβουλεύετὁ} Μετῖῖο δγεῖκε ἀεῆ- 

ἄεγαῖ τπδητοπεέτα ἃτγοοίῆιὶ 4 ϑεῦῖῃα 
ΧΕΠορποηῖίβ εἴ ργοροῆιεὶ Ὀ6}}} Ρεγ ὰ- 
Ρετίογαπὶ ΤὭῆτγαοίαπι ρογθηάϊ. [Ιάεπὶ 
ἔφ, ἀνωσέρω [οτὶ ρα ἢ πλα] εθδΐ. 

ἔκστλεων] Οτηϊῆι ΠΙΡεγ Ετοη. ταδὶ 
Ραΐο ; διϊ Εχοια ἔα νεγθᾶ ρυτα ρὰ- 
ἰαπάστη. ὨεΡΕθαῖυγ επὶπὶ γα} 085 
Πιρεηάϊαπι (νὶάθ - (εξ, 4.) Ρ] τ] ΠῚ 
ἀϊθγα Δ τΠΘ ΠΠ5. ῥγθοίσι : ὰς τείεγ- 
[υγ ἔκσλεων μισθόν ; (εὰ ααποὰ ΔαάϊτΓ 
δυοῖν μηνοῖν, πονϑτη ἴρετη τα] 5 εἴ 
ἀποῖθαβ ἴάσεγα νὰϊὲ ΕΠεγδο! άεβ, ησυδῇ 
Πιρεηάϊαπη πὶ ἄμποβ πχεπίεβ ραγαϊατα 
εἴ τη ῥτοπηΐα {Π{. 

το. μέλλῃ] Οδῆδ!ο μέλλοι ἀεάϊε, 
ϑεηυθηβ ἄν δηῖς ἄνεν οτη πὶ πγὰ- 
11πΔ, σαδπαυδπι τοροῖὶ ἱπτεγάστα ὧν 
Ὀεης [οἰδιη, 
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τωρωκωλέ; καὶ Ἐενοφώντω. 
»"Ἥ “ὺὰκς ͵΄͵ 

λουσιν ὠυτον μῦνον. 
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Ἔκ δὲ τούτου ταραάκω- 

Ὁ δὲ γνοὺς τοῦ Ἡρακλείδου τὴν 

τυανουργίων, ὅτι βούλοιτο αὐτὸν διαβάλλειν τυρὸς τοὺς 

ἄλλους στρατηγοὺς, παρέρχετοι λαβὼν τούς τε στρωτή- 
᾿;- Ζ Ν ] 7 

γους τώντας κωὶ τοὺς λοχωγούς. Καὶ επεὶ 
Ἅ! " 9 ͵7 Ν 9 -“ 3 τὰ 

ἐπείσισησων, συνεστρωτεύοντο, καὶ ἀφικνούντωι, ἐν δεζιον 
5» Ἶ Ψ Ὁ “" 7 ΄ 

ἔχοντες τὸν Πόντον, διὼ τῶν Μελινοφώγων κωλουμένων 
»“υ 5 Ν Ν 

Θρώκων, εἰς τὸν Σαλμυδησσόν. 
7) "“ Ε ΄- Ἀ 

Ενθα τῶν εἰς τὸν Πόν- 
ἴω ΄»Ὃ΄- 5 4 3 ἼΔ 

τὸν λεουσὼν γήων τοολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι" 
΄ 7 ᾽ ον 7 »" ἢ 

τενωγος γῶρ ἐστιν ἐπὶ τωμπόολυ τῆς Θωλάττης. 
Ων ς -ς -»Ἤ 5 -»"Ἥ Ἄ ε ᾿᾿ ᾿-ςἌ 

Θρώκες ο, κῶτῶ ταυτοῦ οἰκουντες, στήλως ορισοενοι, τῶ 
9’ « ἣ, , » ,Ά ᾿Ξ " τ " 9 ΄ 

Κῶν αὐτοὺς εκώστοι ἐἈκπίπτοντον ληϊζοντωι τέως δ᾽ ελέ- 
ΘΖ « 7 Ὄ- ὦν ὦ 7 

γόντο, τῦρὶν ὁρίσασθωι, ἁρπάζοντες πολλοὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων 
ΕῚ Ψ 

ὠποθνήσκειν. 

11, καὶ Ξενοφῶντα) [1ἰὰ τηΔΙΡῸ 
ὅϑιερῃ. Ῥαγ, Ετοη. αΐϊρο εἴαῖ τὸν 
Ξξεν. 

12. Πόνσον] ΑἸάϊηα, ΟΕ, τόσον. 
Μεϊϊπορπαρος εχ ἢ. ]. εἰ ΤΠεοροπιρὶ 
ΟΠΙ Πιβοτῖβ σοπηπιθπιοταῖ ϑιθρἢδ- 
πὺβ8 Βυζαρίίηαβ, Θυΐϊ ἔπεγιηῖ, πΊοΟΧχ 
γ᾽ ἀεὈἸτη 5. 

Σαλρμυδησσὸν) ΤΑΌτΙ δηιυΐοτεβ 
Σαλρμυδισσὴν, Ῥατ, Ετοη. ᾿Αλρμυδησ- 
σόν. 

ὀκέλλουσ] ἙΔλά, νεῖϊ. ὠκέλλουσι Ὠὰ- 

Ῥεηῖ. ϑεααεῃβ ἐπὶ τσάμπολυ ρῥτὸ να}- 
δαῖο ἐπὶ σολὺ ἀεάϊτ Ρατγ, Ετοη, ὅϑογ- 
τηπὰβ ΟΠϊαξβ : εἶτ᾽ αἰγιωλός τις Σαλ- 
μυδησσὸς λεγόμενος ἐφ᾽ ἑπτακόσια στά- 
δια τεναγώδης ἄγων καὶ δυσστρόσορμος 

ἀλίμενός τε τοαντελῶς ταρατίταται, 

τοῖς ναύταις ἐχϑρώτατος πόσος. ΘίΤΑΌΟ. 

νἱἱ. Ὁ. 438. εα, Β᾽ΕΌΈηΚ. ἀς ϑαϊτηγ- 
ἀεβὸ : ἔσσι δὲ οὗτος ἔρημος αἰγιαλὸς 

καὶ λιϑώδης, ἀλίμενος, ἀναπεπσαμένος 
πολὺς πρὸς ποὺς βορέας, σταδίων ὅσον 

ἑπτακοσίων μέχρι Κυανέων πὸ μῆκος, 
πρὸς ὅν οἱ ἐκπίπποντες ὑσὸ τῶν ᾿Ασχσῶν 

δια σάζονται τῶν ὑπερκειμένων, Θεᾷ- 
κίου ἔϑνους. Ιάετὰ Ρ. 442. Ὕσέρκει- 
σὰν δὲ σοῦ Βυζαντίου στὸ τῶν ᾿Αστῶν 
ἔϑνος, ἐν ᾧ Καλύβη πόλις, Φιλίσσου 
τοῦ ᾿Αμύντου τοὺς τσονηροτάτους ἰντὰῦ- 

;» “ὝἭ «ε Ἂ 

Ἐνταῦθα, εὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλίγαωι; 

ϑὼ ἱδρύσαντος, Ἡσος ἰρίίαγ Αἢος εῆξ 
Ραίο Μελινοφάγους Θρῷῴκας Κεπορῃοη- 
τ1ῖ5. Ηἰϊπο Αἤίοα ταρῖο Ῥ]1η1],, ᾽Ασσι- 
κὴ στρατηγία Ῥιοϊετηθῖ, ΖΕ ΟὮγ]ὰς 
Ῥτούπεῖθεὶ νετία 732. Σαλμυδησία 
γνάϑος τραχεῖα Πόντου, ἐχϑοόξενος γαύ- 

σῆσι; μητρυιὰ νεῶν. 
13. στήλας δρισώμενοι] ΗπατοΠ πίοα 

ἐρεισάμενοι εἰ ἀείποερβ ἐρείσασθαι τηᾶ- 
τας, Μοτγὰς στήλαις, νυ]ραίαπι Ζειης 
ἸΠτΕΓριθίδίαυ οοὐμηηηας ἐαηφμα71 16 72211-- 
γος ψαίμεΐξε. Ὠεῖποερϑ ἕκασσα Ὠδθεης 
Ἑαά. νεῖ, (ὐ εἸ . 

ἐλέγοντο) ΜᾶτρῸ ΘιΕΡὮ. Ῥαγ, Ἐς- 
ἴο0ῃ. ἐλέγοντ' ὁ πρὶν ὁρίσασθαι ἁρπάζον- 
σας πολλούς. 

ἀσποϑνήσκειν] Αὐτὰ ΠῸ5 Ρετρ]! Ῥοῃεὶ 
Ρ’ 25. ἂς ϑαϊτηγάοῇο : τούχου τοῦ χω- 
ρίου μνήμην πεποίηται Ξενοφῶν ὃ τ ῶν 

βύτερος, καὶ μὲ χφ: σούτου λέγει σὴν 
στρατιὰν ἐλθεῖν στῶν Ἑλλήνων, ἧς αὐτὸς 

ἡγήσατο, ὅτε τὰ τελευταῖα σὺν Σεύϑη 
σῷ Θρακπὶ ἐσπσρά τευσεν" καὶ τσερὶ τῆς 

ἀλιμενόσητος τοῦ χωρίου σολλὰ ἀνίγρα- 
“γεν, ὅτι ἐνταῦϑα ἐκπίπτει τὰ πλοία 
χειμῶνι βιαξόμ: ἐνῶ» καὶ οἱ Θρᾷκες οἱ 
πρόσχωροι ὅσι ὑπὲρ σῶν ναναγίων ἐν σφί- 

σιν διωμάχονται. π᾿ Εταρτηθηῖο Ρετῖ- 
ΡΙῚ Ῥοηῖὶ Ρ. 15. εἄ. Ηαάίοηϊ ργί πιὰ πὶ 
Θυνιὰς ἀἰοἴταγ εὐλίμενος ἄκρω τῆς Αστι- 

οὐδ 

πάντες 12 

Καὶ οἱ 13 
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Ἃ 5) 

πολλὰ δὲ κιβώτιω, πολλαὶ δὲ βίβλοι, καὶ τώλλω πολ- 
᾿ ΘΉΣ Α τς 3 ΄ 7ὔ ͵7ὔ "7 

λώ, ὁσῶὼ εν ξυλίνοις τεύχεσι ναὐκλήροι ὠγουσίν. 
“ 4 3 ᾽ὔ 

16 εν ταῦτω καταστρεψάμενοι, ἀπήεσων πάλιν. 

Ἔντευ- 
7 

Ἔνϑα 
Ν ῳ " . ΕΩ : ω-ς » 9 

δὴ Σεύθης εἶχε στρώτευμω ἤδη πλέον τοῦ ἙἭλλήνικου" ἐκ 

τε γὰρ Ὀδρυσῶν πολὺ ἔτι πλείους καταβεβήκεσαν, καὶ 
ε ΗΝ, ὦ χΣ 7 

οι ὦξι πειθόμενοι συνεστρατευοντο. Κατηυλίσϑησαν δὲ 

ἐν τῷ πεδίῳ ὑπὲρ Σηλυβρίας, ὅσον τσεντήκοντω στωδίους 

6 ἀπέχοντες τῆς ϑαλάττης. 
Ξ 7, Ν ΑΝ 

εφαίνετο᾽ πρὸς δὲ τὸν 

Καὶ μισϑὺς μὲν οὐδείς πῶ 
ν ε » 7 

Ξενοῷωντα οἷ τε στρωτιώτωῶι πάνυ, 
"“" ππ .« 7] 3 τα. 3 ᾿ᾷ 

χωλεπῶως εἰχον, ὁ τε Σεύϑης οὐκέτι οἰκείως διέκειτο, 

κῆς Θράκης ὑπάρχουσα. ἀεῖϊπάς τερε- 
ταπῖαγ νετρα ἀρτα ροῆία, ηυἱῦυ5 δἀ- 
ἀἄυπίυῦ φρο: οὗτος δ᾽ ὃ ᾿Αλμυδισσὸς 
οἰγιωλὸς ἐφ᾽ ἑπτακόσια στάδια σενωαγώ- 
δης ἄγαν καὶ εἰ τεϊ ἃ, 416 [ἀρτα 6χ 
ΘΟγΏΠΟ Ροίαϊ, εἰ αὐοά Πἰο εἰς σαῖς 
ναυσὶν ἐχϑρόσατος τόπος. Ὠεηϊηθ8 
Ὠ]οάοτγιβ ρᾶτίατη πᾶγγαῖίοηῖς Χεηο- 
Ῥῃοηίεθο (εὰ ταῦτ] θα γαῖα! τη 110 τὶ 
χὶν. Ο. 37. 5. νϑυθὶβ : οἱ δὲ τσλεῖσσοι 
στρατιωπικὸν εἰδισμένοι ζῆν βίον, καὶ 

σχεδὸν ὄντες σενταπκισχίλιοι, στρατηγὸν 

αὐχῶν εἵλοντο ᾿Ξενοφῶντα, ὃς ἀναλαβὼν 
“ἣν δύναμιν ὥρμησε ππολεμήσων Θρῴκως 
τοὺς ττρὶ “σὸν Σαλμυλησσὸν οἰκοῦντας" 

οὗσος δ᾽ ἐστὶ μὲν ἐπ᾿ ἀριστερᾷ, σοῦ 1Πόν- 
του τοαρεκτείνων δ᾽ ἐσὶ “πολὺ πλεῖστα 

στοιεῖ: νωυάγια. Οἱ μὲν οὖν Θρᾷκες εἰώ- 

θεσαν περὶ τούσους σοὺς πόπους ἐφε δρεύ- 

οντες σοὺς ἐκπίπτοντας σῶν ἐμπόρων «ἰ- 

χιμαλωτίζειν. Ὁ δὲ Ξενοφῶν μετὰ σῶν 

συνηϑροισμένων στρατιωτῶν ἐμβαλὼν αὐ- 

τῶν ἐς σὴν χώραν, μάχῃ 7: ἰνίκησε καὶ 

σὰς πλείστας τῶν κωμῶν ἐνέπρησε. ΟΌΪ 
νι άδϑ τεβ δηίεα ρβεῖῖας σὰ τὰ ροϊεγίοτί- 
Ὀὰ5 τὰγρίτεσ τηϊίσετι. Ρτείθγεα Χε- 
ΠΟΡΠΟη ᾿ρίε ᾿Ἰηΐγα σᾶρ. 759 23. ἑξακισ- 
χιλίους φοηϊξ Οτθθοοβ. 

14. εὑρίσκοντο) τᾷ Ῥατὶί, Ετοη. 
Μυϊραίαπι εὑρίσκονται ἀεοεῦαῖ ροί5 
περιηγητὴν, ὨΟΠ ΤΟΙᾺΠ ἃ [ε σοαγατῃ 
πδτταςογθίη. 

βίβλοι] Τλῦεγ Βτγοάξι εἰ ΡῬατγι, γε- 
γραμιεένοι ὨΔΌεῖ, ᾳφυοά {ὰρρἰετηεη- 
ἴατῃ ἰάεο τερυάϊας Γϑτοπεγ, σαυοά 1]- 
ῬτογαγΩ (οτὶριογα πὶ (πὶ τπᾶρπᾶ ἔμε- 
τὶὶ γα τὶ τα, Ὧξς νετοῇηλ]α ἢ, ἐοὸς ἃ 

τηετοδίοηθυς [}Πὸὶ ἴῃ οτὰβ Ὀατρθᾶϊο- 

τατη ἰταηΐνεξῖοβ. [Ιρΐε ἰρίτασ (οὶ δ] 
νοϊαὶϊ! βυβλία πολλὰ, γωπΙσμίος, γμαάΐρησ 
ἰες, γεϑέες ἰητετρτεῖαῖαβ. Οὐἱ τείροῃ- 
ἀϊι Ζευηε ἴἴᾶ, αὐ τηοπεῦεῖ πᾶνεβ 6]6- 
ξϊα5 ἰεπτρεῆαϊα ἴῃ ογᾶστη ὈΑΓΔΓΟΓῸ Πλ 
ἤπε. ἀαδὶο ἴτεν ἱπιιταα ἵπ δἰ τεγὰ ΠῚ 
Ῥοηῖὶ οἵᾶπι, δά ΟΠετοπείμ τη Ὑ δυτ]- 
οᾶτ εἰ Βοίρογατη ΟἸΤΊπ τα τα, 488 
Ἰοσᾶ σοϊοπὶῖϊς Οτεθοὶβ γε υεηταγεη τ Γ. 

Ὠεϊηπάς Γαΐρ᾽οαῖαγ βίβλους εξ ποπ 
ταπὶ ᾿ἰθτος (οτρίοβ, [εὰ [αίοϊοι!οβ 
οὔατγίδο, σα πὰ ἴῃ ἴοσο Τ δοροταρὶ Ὦϊ- 
Ποῆοὶ ἃρυὰ ]οηρί Πυτη Ο. 43- ἰῃίοΥ 
ἄἀοπᾶ Αἰ ργριίςότατη τορὶ Ρεγίαγατα οὐ - 
Ἰαία πα πγλεγεηῖυγ εἰἰᾶτη χάρται βιβ- 
λίων, Λάάϊε νατίατα αἰαὶ ραργτὶ Ἔχ 
ὙΠΕορΡὨτγΑΠΙ ἰοοο : καὶ ἐκ τῆς βίβλου 
ἱστία τε σλέκουσι καὶ Ψψιάϑους καὶ 
ἐσθῆτάς σινας καὶ σπρωμνὼς καὶ σχοινία 
καὶ ἕτερα πλείω. Ορίπίοπεπη ἤδηο 
Ροβεηποτγεπὶ ἀτηρ  βέξιίαγ ΝΥ εἰίΚε, 

15. ἤδη πλέον] Εχ Ιἰρτο Βτοάδιὶ, 
Ουε!ῇ, Ῥατί, Εἴοη. ἤδη δάϊεοὶ σὰπὶ 
γνεικῖο ; σοπιρᾶτᾶ σΔΡ. 4. [εξϊ. 21. 

ἔσι πλείους] Ἐ4Α, ναῖε. ΟἼΕΙ ΗΠ, τσλέον 
Βαῦεηι. ἀφίπάής οἱ αὐσοὶ πειϑόρεενοι. 

Σηλυβρίαν») τὰ νεῖῖ. Εάἀὰά. Ουεῖ!. 
Σηλυμβρίαν ϑίερῇ. Σηλυβρίας ἀεάϊ 

οὐπὴ Ρατ, Είοῃ. 
πεντήκοντα ͵}ἹΏ Μάαΐρο ϑιερῃ. Ῥατγί{, 

Ειοη. τριάκοντα πυτηθγαηῖ, ΒΡ γϑοῖεγεᾷ 
ὅσον Ἑκοη. οΠλἰτῖ, 

τό. πρὸς δὲ σὸν] Ἑαὰ. νείτ. Οὐσπε!ξ, 

καὶ πρὸς μὲν Παθεηῖ. ϑεαυεῃβ τσάνν 
χαλεπῶς εχ Οαεϊξ, τεοορὶ. Μαγροὸ 
ϑίερῇ. Ρατγη, Εΐοη. παγχαλεσπως ἀδῃΐ, 
Ψυϊραῦαῖαι πάντες χαλεπῶς. 
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δ ἀξ ον μ 9 

ὠλλ᾽ ὁπότε συγγενέσθαι αὐτῷ βουλόμενος ἔλθοι, πολλαὶ 
27 ΕἸ ͵ὕ 5 

ἡδὴ ἀσχολίαι ἐφαίνοντο. 

ΑΙ ὙἹ. 
Ν " δ Ψ ν » Ψ "-ν 4 

ἘΝ δὲ τούτῳ τῷ χρόνω, σχεδὸν ἤδὴ δύο μηνῶν ὄντων, 
. “-“ο “«ΔΑ«͵2 « 7 7 Ἢ αζικνουντῶι Χαρμίνός τε ὁ Λάκων καὶ Πολύνεικος τῆώρῶ 

νψ 8. “ἶ 7 » 

Θίμίβρωνος" καὶ λέγουσιν, ὅτι Λωκεδωιμονίοις δοκέ! στρω- 
β ε ΕἸ ΄ » δ 

τεύεσϑωι ὡς ἐπὶ Τισσαφέρνην, καὶ Θίμίθρων ἐκπέπλευκεν 
ε » Ἂ ἘΝ δέ; ᾽, Ὁ »“» Ἂ ἍΜΑ 

ως «ϑολεμήσων" καὶ θειτῶι τωὐτης τῆς στρωτιῶς, Καὶ λε-- 
- ᾿ς δ. 3) Ν »Ὕ Ἂς 

γεί, ὁτι δωρεικὸς ἑκάστω ἔσται μισϑὺς τοῦ μηνὸς, καὶ 
“ »“"» 7 »"- [ΩΣ 

τοῖς λοχωώγοις δὶ μοιρία, καὶ τοῖς στρατήγοις τετρωμοιρίω. 
ἄν δὲ « »᾿ 5ῸΛΝ ς 

Ἐπεὶ δι ἡλθον οἱ Λακεδαιμόνιοι, εὐθὺς ὁ Ἡρωκλείδης, 2 
νὰ “ 5ήῶςν ΤῸΝ 7 Ὡ Ρ -“» ͵ 

συϑόμενος, ὅτι ἐπὶ τὸ στρώτευμω ἥκουσι, λέγει τῷ ΣΣεύ- 
9 «“ἶ ͵ ΄ ᾿ ε Ἀ Ἂ ἂ ψ 

ἡ, ὁοτί κώλλιστον γεγενήτωι" Οἱ μὲν γῶρ Λωκεοωιμόνιοι 
ἀ -»“ 3, ᾿ Ν 3 39 ς 3 ὡς 

δέοντωι τοῦ στρωτεύμωτος, σὺ δὲ οὐκ ἔτι δέη ἀποδιδοὺς 
ΝΥ Ν ΟῚ »“- »-“Ὗ Ν Χ 3 94) 9 7 

δὲ τὸ στράτευμω αὐτοῖς χοωριεῖ, σὲ δὲ οὐκ ἔτι ἀπωιτήσον- 
Ν 5 δ. 55 7 ᾽ » . : 

τῶι τὸν μισθὸν, ἀλλ᾽ ἀπωλλάξοντωι ἐκ τῆς χώρας. 
3 7, . « ᾿ ὔ 7ὔ ἐ ἊΝ 
Ακούσας ταῦτα, ὃ Σεύϑης, κελεύει τωράγειν᾽ καὶ 8 

3 τ .«“ 5. ὡς Ν ΄, Ὡ ᾿Ά “ ἣν 

ἐπεὶ εἶπον, ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμω ἥκουσι, λέγει, ὅτι τὸ 
᾿ 7 7 Ζ 

στράώτευμω ὠποδίθωσι, Φίλος τε καὶ σύμμαχος βούλε- 
“ »- ΓΝ 45:3 ἌΝ 7 καὶ οἷ π τῶι εἶνωι, κωλέϊ! τε αὐτοὺς ἐπὶ ζενία. Καὶ ἐζένιζε μεέγω- 

ἐφαίνονσο}] Μυϊραίατη ἐγίνοντο δχ 
Ταλτρῖηα δῖθρῖ. ΤἸιῦτο Βγοάξὶ, Ῥατ, 
Ετοη. οὐπὶ γεϊκῖο σοίτεχὶ, ἐγένοντο 
εἰ ἴῃ ἙΕαά. νεῖϊ. εἰ σαε]ξ, 

ι. Θίμκβρωνος) Ἑαά. νεῖῖ. Οπεϊξ, 

Θίβρωνος. Οἵ. αὦ Ἠε)]επῖς. 111..1..3. 
ἴεηη. 

ὡς ἐσὶ] Ρατὶ. Εϊοη. οὐλττυηξ ὡς. 
ψεῖθᾶ καὶ τοῖς στ. πτετρωμοιρίωα ἀφίμῃϊ 
1ῃ  πε|πἃ. 

2. ἐπὶ σὸ στράτευμα) Αἀ ατοεῆξη- 
ἄστη εἰ ἀνοσαῃάαπῃ Ἐἐχοτοϊτατη. 

κάλλισσον) [τὰ ἰἰΌΕΓ Βτοάθὶ, Ῥατγῖ, 
Ετοη. Ψαυϊρο εἴ κάλλιον, ᾿Ιά6πὶ 1|1- 
Ἐτὶ Τα δ η5 οὐκ ἔσι δέη ἀξάξγαηϊ ΡτῸ 
οὐ δέη, ηαυοά οταὶ ἀπε Ζει ηἰᾶπᾶΠ. 

ἀπαιτήσονται) ἴἰὰ Εῖοῃ, ρῖὸ ἀπαι- 

φήσουσι. ηΠαο4 νυ ρα αταΓ. 
ἐκ τῆς χώρας] Νυϊξαῖαπι ἐκ τῇς γῆς 

ΕΧ πηᾶγρίπα δίερῃ. Ῥατγι. Εἴοη. οοτγ- 
ΤΕΧΙ; οὰπιὶ Ργορίεγ δυξϊογιταῖεπὶ ορί!- 
τόσα ᾿ΙὈτοτ ἢ], τὰπὶ πηαχίτηε Οὗ 
ΠῸΠΊΕΤΟΚ ΟΥΑΓΙΟΏ 5. 

3. παράγειν] ΤιΔοεάξοτη πος ἰεσαῖος 
αθεὶ δάάαςὶ!. Ἰ)εϊηάς σύμμοχιος ὡς 
λέγεται εἶνα, Παθεῖ τππᾶγροὸ ΨΙΠοΙ, ἴῃ 
αὰᾶ [οτρίαγα οτγίε ὡς βούλεται εἶναι 
Ἰαῖοι. ; 

ἐσὶ ξενίᾳ. Καὶ] ΜΝαϊραίαπι ἀϊβ|π.- 
ξιϊοπεπι εἶναι" καλεῖ τε----ἰσὶ ξενίᾳ, καὶ 
ἐξένιζε τηπιανὶ, αἱ ργίοτα νεγθᾶ δά οτγα- 
ἘἸΟηΘ ϑευῖῃεε τείεγαπίαγ : τα ΠΊρὰ5 
εἰἰὰπὶ ργροίεπβ καλεῖ Γαδδι τὰ. Μἃ]- 
δαῖτ ἐσὶ ξένια σοτγεχὶς Η ΟΠ Πίοη, 
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λοπρεπῶς. 

στρατηγῶν οὐδένω. 

ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 
“ὖο ᾿ »“ 5 ἊΝ “ 7 

Ξενοφῶντα δὲ οὐ κωλεέϊ, οὐδὲ τῶν ἄλλων 
Ὡ Χ »“»᾿ 

Ἐρωτώντων δὲ τῶν Λωκεδωιμονίων, 
7 5. ὟΝ μα ἐδ. 3 7 .“ ν-- Νὰ 352, » 

τίς ὡνήρ εἰή Ξιενοζων, οὐπτεκρίνωτο, ὁτι τῶ μὲν Φλλῶ εἰή οὐ 
Ἂν ΄ δέ: Ν 1 Ἂν »ο“-ὦ᾽ ».η2 3 

κωκὸὺς, Φιλοστρατιώτης Εἰ καὶ διὼ τοῦτο χειρόν ἐστιν 

οὑτω. Καὶ οὗ εἶπον" ᾿Αλλ᾽ ἡ δημαγωγεὶ ὁ ἀνὴρ τοὺς 

ἄνδρας ; Καὶ ὃ Ἡρακλείδης" Πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 
᾽Δρ᾽ 

εΥ 3 Χ ς΄ ΚΟ Ὁ ͵ -“ Ε 

οὖν, ἔφωσων, μὴ καὶ ἡμῖν ἐναντιώσετωι τερὶ τῆς ὠπώγω- 
.ο Η ᾿ ΟΝ ε Ὁ 4 ἰὐφι 1 [ῴ γῆς ; ̓Αλλ᾽ ἥν ὑμέϊς, ἔφη ὁ Ηρακλείδης, συλλέξαντες 
ἠκνὰ ; Ν ν 7 ὐδν Ζ 

αὐτοὺς ὑπόσιχησϑε τὸν μισϑὸν, ὀλίγον ἐκείνῳ προσχόντες 
᾽ “"Ἡ ἊΝ ἘΠῚ ΛΟᾺΝΨΣ 

δ ἀποδρωμοῦντωι συν υμ:!». 

συλλεγέείεν ; 

Ὁ ΝΜ ε .} ἘΠῚ ὰ 

Πως ὧν οὗν, ἐῷωσαν, ἡμῖν 

Αὔριον ὑμῶς, ἔφη ὁ Ἡρακλείδης, τρωΐ 
»ζ Ν » ᾿ ᾿ Ἂ, ἦδ, 9 ᾿ 7 Ε δὼ ε »"» 

ὥξζομεν τρὸς ὠὑτοῦς᾽ καὶ οἰδον, εᾧη, ὁτι, ἐπειδῶν υμῶς 
3, 3, »“ ς ἈΝ «ε ς ΄ - 

ἴδωσιν, ὥσμενοι συνδρωμοῦνται. Αὕτη μὲν ἡ ἡμερῶ οὕ-- 

τως ἔληξε. 
“" Ἔα Αν- ͵Ζ 37 Ῥ ἊΝ ἃς 7 Ἂς 7 

Τη δὲ υστερωίώ ὡγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμω τοὺς Λώ- 
7 ψϑν «ε 

κωνως Σεύϑης τε καὶ Ἡρωκλείδης, καὶ συλλέγεται ἡ 
͵, Ἁ Ν 7 9 ᾿Ὰ .« Ν Ψ 

στρατιώ" τῶ δὲ Λάκωνε ἐλεγετήν, ὁοτέ Λωκεθοωιμονίοις 
»-“7ὕὦ »“»ε Ὁ» “Ψ. ς »" ΕῚ ΄, ὮΝ 53 

δοκεῖ πολεμέειν Τισσωζερνει, τῷ ὑμῶς ἀδικήσαντι" ἣν οὖν 

4. τίς ἀνὰρ) Ἑπά, νεῖ. Οσυεϊξ, ὅτι 
τις ὥνηρ. 

χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ) ΝΝεῖκε [επίεη- 
(τ ποη ἔᾳτ!ς. οἰαγάσγη, αἱ ἴῃ Χεπο- 
Ῥῃοηίε, εὔἶξ οεηίξης εχ [εξϊ, 30. δάάϊ 
νοϊεῦαῖ: πρός τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ 
πρὸς αὐτοῦ. ἀείογίογ ἐ!ὲ φοηαλίϊοηε Βτδε- 
οΆ Ἰπιεγρτεῖδτατ, 

5. ἾΑρ᾽ οὖν--- μὴ] Ὅε π᾿ ῬΙαιοῃὶβ 
Οοτρία (εξ, 34. εῆ:: ἄρ᾽ οὖν οὐ δικαιο- 
σύνη τιν, χρώμενοι κολ ἄζουσιν. οἱ ὀρϑῶς 
κοχάξοντες 5. ΘΕ δεῖ, Ἐν ἀφ᾽ οὖν οὗ περὶ 
τούχου ἠμφισβητήσαμεν ; 1τὰ ἴῃ τηβαϊὰ 
«Οὐατίοπα Μεηηοτγαῦ, ἰ]. 6, 34. ὥρω μὴ 
διαβάλλε σϑαι δόξεις ὑπ᾽ ἐμοῦ : ἘΌΓΓΠΊΙ- 
125 ὧρ᾽ οὖν οὐκ Ἔχοταρία αἰϊὰ Ῥ] αϊοπίοα 
ΡοίαΙ Ηοορενθεη ϑομαϊςζι! Ρ. 101. 
ἄρα μὴ εχ Ἴοοο ἹΜΜεουλοσαῦ. μα οῖ ἢ. 
97. (εὰ ἄρ᾽ οὖν μὴ οταῖῆτ. Τοουπὶ 
ϑόρΒΟΟ 8 Δπεροιδὸ 652. ὦ παῖ, τε- 
λείων ψῆφον ὥρα μὴ κλύων τῆς μελλο- 

νύμφον, τοωτρὶ λυσσαίνων τγάφει . τεξὶς 

, 

οοττεχὶὶ Ο. Ηείγηδηη. δὰ ν᾽ρεγαση ἢ. 
789. ὦρά μοι [οτἱεη58. Αὐἀάο πιης 
ΠιπλΠ]Π] πχατη ῬΙδῖοη!β Ἰοσαπῃ ἴῃ Ῥιοιᾶ- 
δοτᾶ Ρ. οο. εἀ. Βιρ. ἀλλ᾽ ἄρα μὴ οὐ 
“σοιαύσην ὑπολαμβάνεις σου «σὴν τταρὲὶ 

Πρωταγόρου μάϑησιν ἔσεσθαι, ἀλλ᾽ οἵα- 
σὲρ ἡ παρὰ χοῦ γραμματισαοῦ ἐγένετο, 
ηαδηῖ ἰοσαιῃ ἰγαγα ἰδπίανι Θιερῃ8- 
ὩῈ5 ὅρω ρῦοὸ ἄρα σοῃ)ϊοϊεη5, αυοά ᾿ρ- 
[απ ἐχ ΕΊΟΙΠὶ νεγῆοπε ἀπέξϊατῃ οἵ. 

τσερὶ τῆς] Ετοη, ργϑοροπιιοηξιῃ ο- 
ΤαϊΠε. 

ὑπόσχησϑε) Εἴοῃ. ὑπόσχοισδε, ααοὰ 
οαπῃ ἤν Ποη ΟΟἰί. 

ἐκείνῳ τοροσχόντες) ΤιΘοΠΟΪαν 5. εἰ 
ΗατοὨΙ ἴοη οογηπιαία ροήδ ρϑτιϊοὶ- 
Ρίατη Ροῆιο τεΐθγαμε ἤθθοο δα ἰερᾶϊοβ, 
τϑέϊι5. ϑίθρῃαηαβ δὰ τ}11Π1Π85. Οειε- 
τα ἐν πόνῳ Ὠδῦεπι ΡΑτΙ, Ετοτι. τσα- 
ρασχόντες απτὶπα εἰ σε], Ἰ)εϊπάς 
σὺν ἡμῖν Ἐϊοη. 

6. ἔφη, ὅ-.] συεἷ!, ἔφη, ὡς Ὠαθεῖ, 
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»Ὥ»"᾿ 3 ΄ς 7 Ν ν᾿ 

ἴητε σὺν ἡμῖν, τόν τε ἐχϑρὸν τιμωρήσεσθε, καὶ δαρεικὸν 
.“ “ἤ “ἦ Ν « "»“" 4 Ν δὲ ᾿ν δ » ὃ 

ἑκώστος οἱσει τοῦ μῆνος ὑμῶν" λοχῶώγος 6ε, τὸ Θίπλουν 
»“Ὕ ς “Ὁ 7 

στρατηγὸς δὲ, τὸ τετρωπλοῦν. Καὶ οἱ στρατιωται ἄσμε- 8 
7 ", Ν 4φΌῊΝΝ ᾽ν ὧν 7 ἃ 7 

γοί τε ἤκουσαν, καὶ εὐθὺς ἀνίστωταί τις τῶν ᾿Αρκάδων, 
ὯΝ Υ 7 

Παρῆν δὲ καὶ Σεύϑης, 
7 4... 2 Ἢ Θη Μ Ν 3 3 Ψ 

βουλόμενος εἰδένωι, τί τπρωχοήσετωι" καὶ ἐν ἐπήκδω .) 

»“ ἴω νΨ,) 

του ἸΞενοῷῴωντος κατηγορήσων. 

« 7 2) ᾿ς φ ΄ Ζ Ν Ν κ΄ τας ε 

εἰστήκειί, ἔχων τὸν ερμήνεω" συνίει δὲ καὶ αὐτὸς Ἕλληνε- 
»-7-Ἣ 57 ΔΝ. ΄ ς ζ΄ " ἂν. "“ο 

στὶ τὼ πλέστω. Ἔνθα δὴ λεγε ὁ ᾿Αρκάς" Αλλ ἡμεις 9 
“ ἔ Ἂ 5 3. ἐφ᾿ οἱ κδν 2 μὲν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ πάλωι ἄν μεν παρ᾽ ὑμῖν, εἰ 

΄ Γ »" δ “ « ωὴ 7 5 μ " “3, 9. δὲ 

μὴ Ἐενοῷων ὀευρο ἡμῶς πείσως ὠπηγωγεν᾽ ενώ ὁή 
« -“ ᾿ Ν “ ᾿ ῳ 

ἥμεις μὲν τὸν δεινὸν χειμωνὼώ στρωτευόμιενοι καὶ νύκτο; 
Ἂς 9.8 ΄ ς5 ἊΛΧ χ « δ ἊΝ « ΄ 7 

κῶϊ ἥμερον οὐδὲν πεπώμεϑα" ὁ δὲ τοὺς ἡμέετερους πόνους 
ΕἸ ͵7 “ ΕΣ “ ͵7͵ « »" 

ἔχει" καὶ Σεύϑης ἰδία μὲν ἐκεῖνον πεπλουτικεν, ἡμῶς δὲ 
5 »“ν ν ἢ Ἃ « « »" ΄ τ Α, 

φπόστερει τὸν μίσϑόν" ὥστε, ὁ Ὑὲ πρῶτος λέγων, ἐγω τὺ 
Ν “] ᾽ “ 1. 9 ἊΣ δέ 

μέν, εῷη, εἰ τοῦτον ἰϑοίμε κωτωλευσεντω, Ἀὠὶ θόντοω, 
᾿ὰ ἊΝ « ἴω »“᾿ τ Ν ἮΝ 7 κ»"»ν 

δίκην, ων ἡμῶς περίειλκε, κῶώὶϊ τον μισϑὸν ων μοι δοκῶ 
5, Ν 3 Ἂ δ 3) Ὁ ἐξ, 52) 

εχεῖν, χωὶι οὐδὲν ὧν ἔτι τοῖς σεπονήμενοις ἄχϑεσϑθαι. 

Μετῶὼ τοῦτον ὥλλος ἀνέστη ὁμοίως καὶ ὥλλος. Ἔκ δὲ 

τούτων Ξενοφῶν ἔλεξεν ὡδε" 

᾿Αλλὼ πώντω μὲν ἄρω ἄνϑρωπον ὄντα προσδοκῶν δεὶ, 

ἡ. ἴησε-τεσόν τε] ἘΔ4ά, νεῖ, ΟΕ}, 
Ἑτοη. ἦτε. ϑεαθεηβ σε ογαϊτ ΕςΟΗ. 

9. ᾿Αλλ᾽ ἡμεῖς μὲν] Ηφοο νετθα οτῃϊ- 
ἣϊν Εἴοηῃ. οϊπάς γηᾶῦρο ὙΠ]ΠοΙ. Ὠὰ- 
Ῥεῖ ἔνϑα γε μὲν «τὸν δεινόν, 

πεπάμεϑα} ΜΝυϊραίαπι πεπαύμεϑα 
εχ ἰΠὈτὶβ Γου] ρτ]ῖ5 Θιερμδηὶ ργεθοιηῖεα 
γνεῖῆο εἰ Ηυϊτοπὶπίοηο οοττεχὶζ 
Ζεαπε, 

σεπαλούτικεν)] 4, νει. σσαεῖ, Ρὰ- 
τι. του. πιαὶα πεσλούτηκεν. 

10. ὅ γε πρῶτος λέγων] Χεπορβοη- 
([5 ἤθοο εἰἴξ παιγαηῖ5, ΠΟ Ατοδά!ς 
δοσαίαπιϊα νετθὰ, ἄοσοι ἱρίᾳ ἀταξταγα 
δοίαπη. γε κα ἴῃ ᾿ἰδ ν᾽ ΠΊ παίοϊο 
αυδπὶ ἱπεῆδ μαϊαθαῖ, αὐ ἀεπιοηῆτε- 
τὰγ, αἀαᾶγη πᾳ. σαπὶ ΧΕΠορΠοπία 
Ἐξαγ πὶ τ 650 σὰ πῇ ἴ5,) 4αἱ ρῥτἰπιο 
Ἰοοο ἀϊοεθαῖ, ποηάσπὶ εἐχρίογαι 5 
ΘΙ ογατη ΤῸ τε η 1115, πε] Ἰηβδτητηᾶ- 

ἴὰ5 Δ᾽᾿οστα πῇ ἰηνίάἀϊοία οτγαϊίοηθ, ααῖας 
πε Ἰρίαπι τὰγρὶ πιοτῖε ἀϊβηιπ ρῥτὸ- 
παηῖίατα. ΜΙΠῚ νεῖοὸ νεγθᾶ δίϊεπα ἃ Ὁ 
ἢ. 1. εἰ ἰρατία εξ νιἀεαπίωτγ. 

πεπονημένοις) ἤοου Ρῖὸ ναυϊραῖο σε- 
“τοιηῤοένοις ἩΤτΟΠΙ πίοῃ ἀξάϊς εχ ῬατίΓ, 
εἰ ἕΐοη, ϑεά ἴῃ Ρατγῖ. εἷς καὶ οὐδὲν 
ἐπὶ σοῖς τυεπονημένοις. Μάαῖρο εἴτα 

ϑίδρῃ. ἐπὶ σοπηπηεπιογανῖ. 
ἄλλος ἀνέστη) ΕΒαά, νεῖῖ. ΟἜΕΙΓ, 

ἄλλος ἀνέστη ἄν, Ἠίϊπο {ἀθοτία εα 
Ζεαηῖο σοπ)]εδέϊατα [115 ἰηἤσεῖα : ἀνέ- 
στη, ἀνέστη ὁμοίως καὶ ἄλλος. Ἐε- 
ἔϊας5 Λε Κα οογητηα νυ]ροὸ ροπτιαπὶ 
Ροΐήξ ἀνέστη (αἴ α}1. 
Ἔκ δὲ πούτων] Ουε]. ἐκ δὲ σούτου 

Παδεῖ, αφυοὰ ρτροίεσο ΑἸϊα ταῖῖο εξ 
[ὈΡΓᾺ ἴ. 37) 11, ὅ σι χρὴ «σοιεῖν ἐκ τού- 
Ζῶων. 

11, μὲν ἄρα] Ἐχ απ, ἄρα. ἀἀάϊάϊ, 
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ΓᾺΣ ΑΚ Ν ᾿ “.ν ὲ ὧν 5, ῳ», 9} 3 “ ᾽ὔ 

ὁπότε Κώιϊ ἐγώ γυνὶ μὲν υῷ ὑμῶν οωἰτίως ἔχω, ἐν ῳ σλεί-- 

στήν προϑυμίαν ἐμαυτῷ γε δοκῶ συνειδέναι περὶ ὑμᾶς 
παρεσιχημένος. 

[ω ἌΜΕ, ψ “ , 4 "ΩΝ κὶ ᾿ 
μημένος, μὼ τὸν Δίω, οὔ τι τουνϑανόμενος ὑμῶς εὖ τπράτ-- 

᾿Απετρωπόμην μέν γε ἤδη οἴκαδὲ ὧρ-- 

ΕῚ ᾿. ἢ ο- ΕῚ 7 » 5 “' « 5» ΄ 

τείν, ὥλλα μῶώλλον ὠκούων εν ἀπόροις εἰνωί, ὡς ὠζελη- 
᾽ ἼζΩ;: 7 ᾿Ν 
Ἐπε δύ ἡλθον, Σεύϑου τουτουὶ 

Ὺ]ῪἿῚ 3 ΄. Ν 3 Ν ΄ Ν Ἀπ ΡῈ 

πολλοὺς ὠὡγγέλους τρὸς ἐμὲ πσέμνποντος, Κωὶ πολλῶώ υπι- 

3 ΒΞ 

Ι2σων, εἴ τὶ δυναίμην. 

΄ ᾽ 3 Ὁ ὧδ Ἂς δ: ὴὰκς ᾽ ο 

σιχνουμένου ἐμοὶ, εἰ πείσαιμι ὑμῶς τρὸς αὐτὸν ἐλϑεῖν, 
“Ὁ Ἁ 3 » »“.ἦ ς Ε ς »" » 

τοῦτο μὲν οὐκ ἐπεχείρησω ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ ὑμέϊς ἐπίστω- 
"» δὼ» 77) ν 4.» ὃς ἐδ, » Ἀν 4 ; 

σϑε ἡγον δ, ὅθεν ὠμῆν τώχιστ᾽ ἂν ὑμῶς εἰς τὴν ᾿Ασίαν 
δ »ο εὐρὺ ΄":;ς ΄. ᾿; ιν; Ξ,. Ψῷώ “ ἰαβηναι. Ταῦτω γὼρ καὶ βέλτιστα ἐνόμιζον ὑμῖν εἷ- 

ε »"» 77 Α 9 

ι8 γα!, καὶ ὑμᾶς ἤδειν βουλομένους. ᾿Ἐπεὶ δὲ ᾿Αρίστωρχος, 
» Θὲ ΝΥ τ » .΄ »" ἰ- »“ ) ν, 

ελσων συν τριήρεσιν, ἐκώλυσε διωπλεὶν ἡμῶς, εἴ τούτου 
τὰ Ὕ:. 7 Ο ἌΣ Σ δ, τὰν «“ ͵7 

(6περ εἰκὸς δήπου ἡν) συνέλεξω ὑμᾶς, ὅπως βουλευσαΐ- 
. Ἂς »-σ 2 »" ε “ 3 7 Ἃ 

14 μεϑώ, ὃ τι χρὴ ποιέν. Οὐκοῦν ὑμεῖς ἀκούοντες μὲν 
γ 5 ε« »" 3 ΕΟ 

᾿Αριστάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἰς Χεῤῥόνησον τορεύεσϑ αι, 
ΕῚ ᾿ Χ ὔ « ρχ 

ἀκούοντες δὲ Σεύϑου τοείϑοντος ἑαυτῷ συστρατεύεσιϑαι, 
7 Ν ὦ νι ͵ "572 Ζ δ 9 ϊ ΄ 

πῶντες μὲν ἐλέγετε συν Σεύϑη ἰένωι, ταάντες δι ἐψηφί- 
»ᾶπ}ᾳ᾿ Ψ “ἤ ΩῚ Ν ΕῚ »οΖ““] ᾽ »᾿ . 

σώσϑε ταῦτα. ἘΠ΄τι οὖν ἐγὼ ἐνταῦϑω ἠδίκησα, ἀγώ- 
ΝΥ ς », 93) »“, ς νῷ Σ Δ ψ, 3 γ᾿ 

1δ γὼν ὑμᾶς, ἔνϑα τᾶσιν ὑμῶν ἐδόκει, εἴπατε. ᾿Ἐπεί γε 
Ἂς Γ' ᾿΄ Ἄ »“» -“ο2Σ2 9 

μῆν ψεύδεσθαι ἤρξατο Σεύϑης περὶ τοῦ μισϑοῦ, εἰ μὲν 
2 ““ ς5.Χ "7 5 ν “ὦ, 

ἐπωινῶ αὐτὸν, δικωίως ἄν με καὶ αἰτιωσϑε καὶ μισοῖτε" 

ϑεααξης νυνὶ εχ 7ηῖ, Ουεῖξ, Ῥατγ, κὸς δήπου ἦν αἸἸεπα τη Ἰοσαπι οσουραῖϊε 
τεσερὶς Ζεαπε. αἰσίαν οαπὶ ΠαίοΠίη- 
ίρπο ἀβάϊι εἴίκε. 

ἐμαυτῷ γε] Ννυΐρο δἀάϊτατη δή μοι 
αὖτ Τοσοσατη ἀάτηπᾶί ἰἰρεγ Ετοῃ. ἰ81- 
ἴα ΟΤΊΠΠ]. 

ὁρμώμενος) Ματρο δίερῃ. Ῥαγῇ, Ε- 
ἴοῃ. ὠὡρμιημεένος οὐ, μὰ σὸν Δία. ἀπὰς 
τε] Ρὰ8 ὕΠ166 νετ Π ΔΟΟΕρΡΙ. 

12. αὐςοὶ ὑμεῖς) Εχ Ἰίδτο Βτοάθι εἰ 
Ετοη. ὑμεῖς αὐάϊ!αϊς Ζευπε. 

γον) Μαῖρο ϑδίερῃ. οὑὐπλ αι, 
ἤχον, ἀεϊηάε φόμην Εἴοη. Παθεῖ. 

13. βουλευσαίμεϑα) Β4ά, νεῖι, σε. 
βουλευσώμεϑα. (είοταπὶ νεῦρα ὅπερ εἰ- 

Γαΐρίοοτ, εἰ τεροπεηάα ἤδιτη ροῖξ 
ἡμᾶς. Ηϊο ἐπιπὶ, αδὶ πὰπο ἴμητ, 
οζἷοία ν!ἀεητατ εἤξ, 

14. ἐψηφίσασθε) [τὰ τηδΙρῸ ϑιίερῇ. 
ουπὶ Ραγ, Δυΐρο εἷἷ ἐσεψηφίσασϑε. 

ΕΠ σι οὖν----- εἴπατε) Ετοη, ΠΠΌ6Γ εἰ 
οὐτὴ ψεῖῦο εἴσάσε οπηϊῇϊ, 

15. Ἐπεί γε μὴν) Ματῖρο ϑίερῇ, 
ἐπεὶ δέ γε ὑμῖν. Ῥατιί, Εἴοπ, ἐσεὶ δὲ 
υμιιν. 

ἄν με καὶ] Εχ Ουεϊῇ, καὶ δἀάϊάϊε 
Ζευηθ. ϑεηθδηβ σάντων ρΡτίπιυβ 8ἀ- 
ἀϊάϊι Θιερῃδηαϑ. 
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Χ ͵7ὕ “ ΄, ͵ Ἀ -“ 

εἰ δὲ τρόσϑεν αὐτῷ πάντων μάώλιστω Φίλος ὧν, νὺν 
λ ͵, Ἂ 5 “Ἢ ΩΝ 5 ͵ ς ͵ὔ 

-σώντων διαφορώτατός εἰμι, ως ὧν ξετι δικαίως, φιροῦ-- 
ς »“ 3 εξ ἷἶὖ' Ἑ »"» 3 "} τ 

μένος ὑμᾶς ἀντὶ ΣΣεύϑου, ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίαν ἔχοιμι τσερὶ ὧν 
Ἂς “» »» Ε 5 ψ, ὃΝ «“ 2) 

σρρος τουτον διαφέρομαι ; Αλλ᾽ εἴποιτε ὧν, ὅτι ἔξεστι, 16 
Ν Ὁ ὟΝ '-  ὰ 9} "» - Ἄ 7 ᾽ 

καὶ τὼ ὑμέτερω ἔχοντω πωρὼ Σεύϑου τεχνάζειν. Οὐκ- 
᾿“Ψ Ὁ ο“ο ς 3, 3 ἘΌΝ Ἂ 5 

οὖν δῆλον τοῦτό γε; ὅτι, εἴπερ ἐμοὶ ετέλει τι Σεύζης, οὐχ 
[72 ἌΓ δὴ «ς ἢ Ε] ἣν ὥ 7 -΄ Ν 

ουτὼς ετελει που, ὡς ὧν τέ εμοι οἰἤ στέῤοιτο, γ...5] 

357 - »ν 

ὠλλω υμιν 
δι » 

ὧν εδίδου, 

λεῖον. 

3 , 5 ὅς οἷ ἢ ὦ ΓῚ 7 

ἀποτίσειεν ; ̓Αλλ᾽ οἶμιωι, εἰ ἐδίδου, ἐπὶ τούτῳ 
.« 3 Ν δοὺ »“ Ἂς 2 δ 7 ς. »ν Ν 

οσὼς εμθι ους βέέ!ον, ΜΉ οὐπ οσοιῇ ὑμῖν Το 

ν᾿ ᾿ς 7 ψ Ν »“" 3 » εὶ αὖ 

τικὼ μώλῶ ματαίων τωῦύτήν τήν πρᾶξιν ὠμῷοτεροις ἡμῖν 
»" Ν .“.Ά᾽ ἃς ᾿ἶ ὑῆῳ 

τὐοιήσωι, εν τὩρώττητε ὠὐυτὸν τῷ χρήμωτω. Δῆλον γὰρ, 
.« Υ̓ δον τὰν ς ΕῚ »“»“» 3 ͵ Ν 

ὅτι Σεύϑης, εἰ ἔχω τι παρ᾽ αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με, καὶ 

ἀπαιτήσει μέντοι δικαίως, ἐὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πράξιν 

αὐτῷ, ἐφ᾽ ἡ ἐδωροδόκουν. ᾿Αλλὰ πολλοῦ μοι δοκῶ δεὶν τ8 
ε τὶ 3 3 Ἴς Ἂς Δ νν Ὰς τ 

τὼ ὑμέτερω ἔχειν" ὀμνύω γὰρ ὑμῶν Θεοὺς ἅπαντας καὶ 
Ψ) δὲ ἃ 3 Ἂς δι « ΄ Ὁ ,9. 3) 

πάσας, μήδε, ὦ ἐμοὶ ἰϑιον ὑπέσχετο Σεύνης, ἐχειν' 
Υ ᾿.Ν ΕῚ , 7] ΄ ΕἾ ἃ »“, 

πάρεστι δὲ αὐτὸς, καὶ ἀκούων σύνοιδέ μοι, εἰ ἐπιορκω. 
«! Ἀ “-ν 7] ᾿; Ν ἃ φς 

Ινα δὲ μῶλλον Θαυμάσητε, συνεπόμνυμνι, μήδε, Φὥ οἱ 
37 ὍΝ τὴν, 3 ΄ Ὰ. Ζ » «ἡ 

ὥλλοι στρωτήγοι ἔλαβον, εἰληζεναι, μή τοίνυν μηδ σῷ 

φῶ: ἂν τὴ Ἐχ Ουε]ῇ, ἄν ἰηΐετγαϊ, ἴῃ 
400 εἴ πῶς ἄν τι. 

16. τοῦτό γε, ὅτι, εἴστεο) Ἑιοη. 1106 γ 
τοῦτό γε ἔστι, εἴπερ ὨΔΌεῖ, 

ὡς ὧν τε] Εαά. νεῖϊ. (συ ε] ἢ, ὡς, οὔτε 
ὧν Ὠαῦεηῖ; ἀεϊποορβ ἐπὶ σοῦτο---- τὸ " 
ὠλείσσον, 

17. παρ αὐτοῦ) Τὰ ΠῚ τπᾶγρὶπα 
ΨΈΠοΙ. ϑῖτερῃ. Ηατοπιηπίοη εἰ ΝΥ εκε. 
ἀπ᾿ αὐτοῦ ἀεάϊ: Ζεαμα. Μαϊ]ὸ ἔχω 
τε Παυιτοπίπίοη. : 
με, καὶ ἀπαισήσε Ητοο εχ [ἰῦτο 

Ῥαγ, εἰ Εἴοη. ἀσοοῆετγταπε, νυ]ρὸ 
οτηο, ἀπάς Ἰερίτατ ΤΟἸοσα : αὐτοῦ, 
ἀπαιτήσει μέντοι δικαίως. ἴῃ ἀά, νεῖ, 

εἰ, αὐ ἴπ Οπεϊῖ, ἀπαιτήσει μέν τε, ἴῃ 
Οὐαὶ]. ἀπαιτήσει μέν γε. 

βεβαιῶ τὴν τσρᾶξιν αὐτῷ) ΜΝ α]δαῖαπη 
αὐτοῦ ᾿οττγοχὶ. βεβαιοῦν ἢ, 1. εἴ Ἰάδτῃ, 
ᾳυοά ἐμσεδοῦν, Ογτορ. ν. ιν, 22. ἀλλὰ 

καὶ “Ὑρκανίοις σοὺς δοκοὺς καὶ τὰς; ὃς- 

ξιὰς, ὡς ἔδωκα, ἐμπεδώσω. νἱῖϊ. ἃ. 2. 
ὅχι τυρόσερον βασιλεὺς καὶ οἱ ὑπ᾿ αὐτῷ 

καὶ τοῖς τὰ ἔσχατα τοεσοιηκόσιν, εἴ τε 
ὅρκους ὀμόσαιεν, ἠμιπέδουν, εἴ τε δεξιὰ; 
δοῖεν, ἐβεβαίουν. 

ἐδωροδόκουν) 1τὰ τηᾶτρὸ ϑῖθρῆ. σὰπὶ 
Ῥαγίί, Ναϊραθαίωτγ ἐδωροδοκοίμην. [7- 
τγατηααδ ἐοάδπιὶ (Ἐπ!ὰ ἀἰοὶ, 4]1Ὸ αἷς 
Ζευπε ; δωροδοκεῖσθαι επῖπι, 400 υτἱ- 
ἴὰγ ει θπε5. δἰ] αοτεβ, Πρηϊῆ- 
οαΐ σογγεβίμπι τημπεγιδης ἔασεγε αἰϊιῖά. 
Οοηῖγα δωροδοκεῖν εἰάετη, οὐ Ατίο- 
ΡΠδΠπΙὶ Αἰ 46 Αἰτιοἷβ ἐστ ριογίθας, εἰ 
ὙΗΜΊΡΤΩ ἀσοίβεγε. 

τ. σύνοιδε] δ απί. οὐτα ΟΕ] Έ, συνΐοε 
δὲ Παῦεηι. 

19. μὴ τοίνυν μηδ) Ετεαυσητίας ἀ- 
αἰἴὰτ μήτοι γε ὅσα, πεάωπη, τό (4- 
ΤΣ 

»» 

3 ᾿ - 3] ᾿ 3 ἘΡ-" 3 

Εἰ τοίνυν οὕτως ἔχειν οἴεσθε, ἔξεστιν υμιν ὠὐ- 17 

υ 
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ΟῊΝ Ὁ 2... 5] ἣἿΝ “ 9 ἅ 7 
Ὡοτῶν λοχώγων ἐνιοι. Καὶ τί δὴ ταυτῶ ἐποίουν ; ̓ Ὥ μην; 

ἊΝ οὗ δι -« -ὦ΄ τ 7 ἊΝ νἉ Ὁ) 

ω ἄνόρες, ὅσῳ μᾶλλον συμῴέροιμιι τούτῳ τὴν τότε πενίων, 
Ψ “ ΘΝ 3 ᾿ Ψ, 

τοσούτω μώλλον αὐτὸν φίλον μοι ἔσεσθαι, ὁπότε δυνη- 

Θείη. 
2 Ἂ Ἃ « εν Ε] ἢ 

Εγὼ δὲ ὅμα ὁρῶ αὐτὸν εὖ πράττοντα, καὶ 
ω; Ν 3 ων » 3 3 

21 γί γνωσκω δὴ ὠύυτου τήν γνώμην. Ἐΐποι δὴ τις ἄν: Οὔκ-- 
3 7 τ -“ Ε ͵΄ 

ουν οἰσιχύνη οὕτω μωρῶς ἐξωπωτώμενος ; Ναὶ μὼ Δίω 
Ε] Ζ Ψ' “εν 57 3 ΄ 

ἡσιχυνόμην μέντοι, εἰ ὑπὸ πολεμίου γε ὄντος ἐζηπατήθην" 
ΖΞ ΠΩ 3 [ων ΕΝ » ἐπ ἈΜΩΤΣΙ 

φίλῳ δὲ, ὄντι ἐξαπατῶν αἰσχιόν μοι δοκέϊ! εἶναι ἡ ἐξω- 

Ἐπεὶ, εἴ γε τυρὸς Φίλους ἐστὶ φυλωκὴ, 
“᾿ . « - ΓΑ Ξ Ἂς - 

πᾶσαν οἶδω ὑμᾶς φυλαξζαμένους, ὡς μὴ παρασχεῖν 
7 Ζ ἐς 3 « οὦ ὲ ς ω» 

τούτω πρόφασιν δικαίαν, μὴ ἀποδιδόνωι ὑμῖν, ἃ ὑπέ- 
ὦ Ε ςς 3 Ψ »“" 3. ἈΝ 37 

σχετο οὔτε γὰρ ἠδικήσωμεν τοῦτον οὐδὲν, οὔτε κατεβλω- 
ἃ "Ν᾽ 7 57 ον 7, 3 ἣν 

κευσῶμεν τῶ τούτου, οὐτς μὴν κατεδειλιώσωμεν οὐδὲν, 
» εἾ; ς “ γ 

23 ΕΦ᾿ ὃ τι ἡμῶς οὗτος παρεκάλεσεν. ᾿Αλλὼ ᾧΦαίητε ἂν, 

ἔδει τὼ ἐνέχυρω τότε λαβεῖν, ὡς μηδὲ, εἰ ἐβούλετο, εδύ-- 
ὃς »“ Ψ -“ 

γῶτο ὧν τῶυτῶ ἐξωπατῶν. 
Ν “" ΝῊ 15 ἊἋ Ὰ 

Προς ταῦτα δὲ ὡκούσωτε, ὦ 
3 Χ 3 27 εΥ 7 2 7 5 δ΄ 7 

εγΎω οὐκ οὧὧὖν πστοτε εἰσῖοὸν Τουτου εἐγωώντιον, εἰ ᾿(] μοι σωῶντῶ" 

3 ΄ 5 -»Ὕ δτ' ἊΝ 7 » πα ν ν , 

σῶσιν ὥγνωμονες ἐδοκεῖτε εἰγῴϊ!, ἡ λιῶν εἰς εμε οὐχωρι- 

ὅλστοι. ᾿Ανωμνήσϑητε γὰρ, ἐν τσοίοις τισὶν ὄντες τρώγμο- 
᾽ 7 3 Ὃ « “ δ Ὁ «1 ΝΆ ΕΟ ΟΝ 

σιν ετυγχώνετε, εξ ὧν ὑμᾶς εγὼ ἀνήγωγον πρὸς Σεύθην. 

Οὐκ εἰς μὲν Πέρινθον, εἰ προσίητε τὴ πόλει, ᾿Αρίσταρχος 

20. φίλον μοι ἔσεσϑο!) ΜατΙρΌ ϑίερῇ, 
Ῥατγι. Εἴοῃ. ᾧίλον τσοιήσεσθαι, δσότε 
δυνασϑείη. 

καὶ γιγνώσκω---γνώμην) ΨοΙΌΪΚ5 τηϊ- 
Ἐθὰ5 εἰ οταίίοης Ἰ1ᾳῆο Ὀτενίοτγα υ[1- 
ἴαγ, αὐ ΘοΘυ τ θο. ῥτρίεπε ρᾶτοδΐ, τὰ - 
ἔϊε πποηεηία ΝΥ εἰ Κίο. 

21. μωρῶς]} Ῥατὶί. μωρὸς Ὠαδεῖ : ἀδ- 
πᾶς Εαά. νεῖι, (σα), αἰσχύνομαι. 

σολεμίου γε ὄντος) [τὰ ἸΙΌεγ Βτγοάροϊ, 
τηᾶῖρο ϑίερῃ. Ραγ, Ετοα. Ψαϊδο 
ετγαὶ οὕτως. 

22. εἴ γεπτεφυλωκὴ) 1. Ε. 4.8 4υ!- 
ἄσπι (Ὁ14 ετρᾶ ἀπλῖσος οδας!0 6 ΟΡΙ5 
ες νιἀείατ. 

. πῶσαν --- φυλαξαμένους) [τὰ τηᾶῖρο 
ϑιερῇ. οαπὶ Ρατ, εἰ Εἴοπ, διωφυλ, 

εγαῖ δηΐεα. τγβίεγεδ σιάντας ΕΧ τηδύ- 
πε ϑιερῇ. τϑοαρεσαηΐς δ εϊπυβ οἱ 
Ηυτοῃϊπίοη. 

οὔτε μὴν] ἴδισο ΨΠ]ΠοΙ, οὐδὲ μὴν 
δηποίαν!τ. 

23. ὡς-ταἰδύνατο ἄν ταῦτα} Μεῖθα 

ἄν ταῦτα εχ ἰἴῦτο Εῖοπ, δαάζοῖν!. 88- 
ΡῬΞΓΕΙ͂ ἰαπηθη, ααοά ταῖῃϊ ἀπϊζαι!ο- 
Ποῖ ἴδοϊϊ, ὡς-τεἐδύνατο ὥν, ὩΪῆ σοπη- 
Ῥάτγατε νοϊαθσὶβ ἰεδτομθτα ἀπιηαδηι 
ἴεῷ. 26. ἡμῖν ὁπλιτικὸν μὲν ἦν, ὡς 
ἀϑρόοι μὲν ἰόντες ἐπὶ τὰς κώμας ἴσως ἄν 
ἐδυνώμενγοα, σῖτον λαμβάνειν. 

μοι τραντάπασιν) ΝΌΪΡΟ ἱπίογίεγί ΠΣ 
ἢ οὐτὰ ᾿ἰδτο Ετοη. ογϊῇ ; συᾶπῃ νᾶ- 
τὶ εἰαίεπι Π]εητῖο ργθϑοῖθγς Ζεαηδ. 

24. τἰ τοροσίητε}] Ἑάὰ, γεῖς. (ὐυε]ἢν 
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“5. ΄“ ς ᾿ Ζ ᾽ ,“ ᾿ ΄ 5 Γ᾿ ς 

ὑμᾶς ὁ Λωκεδωιμόνιος οὐκ εἴω εἰσιένωι, ὠποκλείσως τὰς 
Ψ ε 3 3 'Ψ' ὮΝ Χ 

πύλας" ὑπαίϑριοι δὲ ἔξω ἐστρατοπεδεύετε᾽ μέσος δὲ χει-- 
αν 5 νῶς 9 »“» ως ἌὮΦ  Ὑὰ 

μων ἤν ἀγόορον δὲ ἐχρήσισε, σπάνια μέν ὁρωντες τῶ ωὠνιω, 
Νὰ Ὧν -« Ὁ ΡΥ Νὰ , Υ Ψ, ν» 

σπάνιω δὲ ἔχοντες, σὁτων ὠνήσεσϑεε. ᾿Ανάγκη δὲ ἥν μένειν 25 

ἐπὶ Θρώκης" (τριήρεις γὸς ἐφορμοῦσαι ἐκώλυον διαπλέῃ») 

εἰ δὲ μένοι τις, ἐν πολεμίων χώρῳ εἴνωι, ἔνϑω πολλοὶ μὲν 

Ν 5: μὲν δὲ 26 
ς Ὧν Ν Ἔν ἐχ 3 7 Χ 5.» 5. δ Ἂς ᾿ 

ὁπλιτικὸν μὲν ἥν, ὦ, ἀκ ρύοι μὲν ιϑντὲς ἐπὶ τῶς κῶμος, 

ἱππεῖς ἐναντίοι ἤσαν, πολλοὶ δὲ πελτασταί. 

ἴσως ἂν ἐδυνάμεϑια σῖτον λωμβάνειν οὐδὲν τι ἀφϑονον" 

ὅτῳ δὲ διώκοντες ἂν ἢ ἀνδρώποδα ἢ πρόβατα κατελαμ- 

βάνομεν, οὐκ ἥν ἡμῖν" οὔτε γὰρ ἱππικὸν οὔτε πελταστι- 

κὸν ἔτι ἐγὼ συνεστηκὸς κατέλωβον πάρ ὑμῖν. Ἐὶ οὖν, 27 

ἐν τοιαύτη ἀνώγκη ὄντων ὑμῶν, μηδ᾽ ὁντινωοὺῦν μισϑὸν 
7 ΝῸ “5. 7 « “ῸὋῸ.- » »] 

προσωιτησῶς, δι ευσὴν συμμῶχον ὑμῖν προσέλαβον, εχοντῶ, 

᾽ 

Ετοη. πρόσισε Ὠαῦδηϊ. [18 πγεῦηοτγαῖ 
Ζειπε. ϑεά εχ Εἴοη. ἢἰΌτο δῃποῖίδ- 
ἴατα τερεσὶ Πέρινθον σσρόσιτε ποόλιν, 
᾿Αρίσταρχος. Τοοῦτῃ άπ απὶ ἐη] ἄθτα 
ΠΟ ρΡιθρῆο, ΜΝίοπυϊς τηὲ σοα. Ηετ- 
τηΔηΏ 5, νίγταπι ἀοξυτῃ ἴῃ ἘΡὨδΠπιε- 
τάς Αηρίϊοα Οὐγ1τοαί Κονίοαῦ, απ ὰᾶ- 
τ 1803. Ρ. δ. ΟΟΥΓΙΣΕΓΘ. εἰ τσροσήϊτε 
τῇ τοόλει, 17, γε λαά αγγζνεά δεζογε {δε 
οἷν. 

ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσϑε) 51 Ὀδὴ6 δαρεὶ 
Ἰοοῦβ, Πρηϊβοδῖ; Σέ) ΕΥ̓ ΠΟΤ 1477. 
ὉΟη6. ῥγαῥοηίο, δημεγε οοαξξ ἐγαΐῖς, 
Λη ἀϊοϊταγ αὐ ἀγορᾷ δέχεσίλα, πὸ στρω- 
φόχσεδον ἀρὰ ΤἬυοΥ ἀἸ ΕΠ ὃ 

ὅσων ὠνήσεσ)ε] [τὰ ϑ΄ΕρΠᾶπα8. ὅταν 
ὠνῆσϑθε τηᾶῖρο ϑδίερῃ. Ρατγί, Ἐτοῃ. 
(οηῖτα ὅσου Εαἀά. νεῖζ, (συε!ῇ, αὐοά 
ΡῬιοῦδι ΑὈτείο Αηϊπηγαάν. δά ΖΕ ἸΟἢγ- 
Ἰαπὶ Ρ. 186, εἰ Ῥοτίοῃ. 

25. ἰφορμοῦσαι)] ἘΔ4 νεῖξ, Οαεϊῇ, 
ἐφορμῶσαι. ἀεῖπάς μένε, (πε! ἢ, 8ε- 
υςῃ5 χώρᾳ οαλιτς Ετοη. ᾿ϊθοτ. 

26. ᾧ, ἀϑιρόοι)] ΑἸαϊπαπι ὡς, ἀϑοόοι 
ΟὐΠῚ δίερῆδηο τενοσδν!ϊ γγεῖίκε, 
αυοά συπὶ γειθὶς ἴσως ἄν ἰδυνοίμοε)α 
ποη σοηνεϑηῖϊς, Θυᾶτα οὐτὰ Ζευηΐο 
1εαυογ Τοτὶρίστατα {ππιῖπθο, Ομε]ξ, 
Ῥατιΐ, τᾶγρ. δίερῃ. Ασοεάϊε Τᾳφαοης 
ἫΝ ὅτῳ. 

»"ετιλαρβάνομ!εν) Ψυ]ραίθηι κατα- 

λαμβάνοιμοεν ΟΟΤΥΙΕΧΙ εχ {οτρίατα Ἐ- 
το. ἅπ648 καταλαμβάνομεν ροίαϊε Η πτ- 
οΠπηίοη, οὔ ἔθτα ἃ Ζευπῖο. (οη- 
νεηϊξ δηϊδοδάξης ἴσως ἄν ἐδυνάμεϑα. 

οὐκ ἦν ἡμῖν] ἙάΔά. νειΐ, οὐκ ἦν ὑμῖν. 
ΘΕΘΆΘη5 συνεσσηκὸς τὴ 8]6 [ηάἄοχ Ζευ- 
ΠἰΔΩ 5 ἐφωλία 71 φοησγἐραίμη ἸΩτετ- 
Ρτείαῖασ. [τὰ εἴ 4111, 4105 τηεγο τὰ - 
Ρτεμοηήϊε νείκεα : Ἰρία νετοὸ νεγιῖ: 
ἐφωλμη οἰ ῥείζαμαγμνε σορίαθ 7ω}}6 {ε-- 
Μενιρίω, οεπέμνταία οὐ τ γα. ΑἸϊαὰ 
Θηΐτη εξ συνηδροισμένον, ΑἸ] συνε- 

στηπκός, ΝάτΩ, ἰπαυϊῖ, ἢ τὰπίαπὶ αΠ|- 
Ρετγίξε ἔα βεπε δὰ χυοάσαηηυςε νεὶ 
οἷα ναὶ περοίίϊαπη 118 σορίδο, 
ααδητα]απιὶ αυδοῖο ἰαδοτὶ5. ξαϊῆδε, 1]- 
ἰὰ8 σοβεγε εἴ σοῆργεσασγε ἢ Ῥαῖαῖ ἰσὶ- 
ἴατ; εαυῖτε5. ΡΟ δου τῇ Χεπορποη- 
τ|5 ΓαΓῸς ἸΏΓΕΙ ὁσλίσας Ἰεΐξος τῇ }}}- 
τα, ροϊαδς ησυοαυε ἴῃ τε] ἃ 9 
σο οτίεβ αἰβηιδαΐος Γα 8. Ψνειαπα 
εαυΐάςπι ροτὶυ8 ρεϊτααβ σατῃ εαὰϊ- 
τ 05 ΔΕ ρατο οὐπν 18, 4005 πγ6- 
πιοταῖ Χεπορῆοῃ νἱϊ. 2, 2. Ῥγϑτογοᾷ 
εἴδ ἴῃ βΊξθοΟ ἔσι συνεστηκὸς, 40 ἤρηϊ- 
Ποδτί νἸάείαγ ἐαα!τδῖω5. ρ᾽δηθ αἰ ΠΌ]υ- 
ἴὰ5. [τ ποῆετγ Ογτορ. νί. 1, 54. ἐπεὶ 
δὲ πάντα συνειστήκει αὐτῷ σὰ σερὶ σοὺς 

πύργους, ῥοϊφμαπι ἱμυτήωπ ερη ἐγιἐξῖφ 
εἴ ει ροηξεξίά, 
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ὑπητέαο καὶ πελταστὰς, ὧν νάσῳ τροσεδεῖσϑε, κακῶς 

28 ὧν ἐδόκουν ὑμῖν βεβουλεῦσϑαι πρὸ ὑμῶν ; Τούτων γὰρ 

δήπου κοινωνήσαντες, καὶ σῖτον ἀφϑονώτερον ε ἐν ταῖς κώ- 
Ἃς Ἃς Ἂς 5 Ἧ ἣι “ 

μβωϊς εὑρίσκετε, διὼ τὸ ἀναγκάζεσθαι τους Θρώκως 
,ᾳΑ Ν “ὦν ͵7 

κατὼ σπουδὴν μῶλλον φεύγειν" 
Ἂς ες 9 ΄ 9 ΄ ς “Ἑο΄Ω 

Καὶ πολέμιον οὐκετι οὐδένα, εωρω-- 29 δρωπόδων μετέσχετε. 

Ν Λ ζ. ἂν Βι 
κῴὶ προβάτων καὶ αὧν-- 

» Ν Ν ε Ν ς αὖ ΩΝ τ ᾿ 

μέν, ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν ἡμῖν προσεγένετο" τέως δὲ ϑωρ- 
΄ ς΄ γὼ ΕἸ ε ΄ ς φ- Ν 

σώλέως ἡμῖιν εφείποντο οἱ πολέμιοι καὶ ἱππίκω καὶ πελ- 

ταστικῷ, κωλύοντες μηδαμὴ κατ᾽ ὀλίγους ἀποσκεδαννυ- 
ὧν ἧς 5» 7 ς «ς ε-“ὦο » 

80 μένους τῶ ἐπιτήδειω ἀφϑονώτερω ἡμᾶς πορίζεσϑιαι. Εἰ 
Ν δ δ Ἃς ς« οὦ Ἂς τ Ἅ Ἂ. 

δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων ὑμῖν ταύτην τὴν ἀσφάλειαν, μὴ 
7] -- »"» 3 » Ν 

πάνυ πολὺν μισϑὸν προσετέλει τῆς ἀσφαλείας, τοῦτο δὴ 
Ν 7, Ν ᾿ῳ ἧς, ᾿ς -“ 3 κἀντὶ ᾿, 

τὸ πώϑημω τὸ σχέτλιον ; καὶ διὼ τοῦτο οὐδωμὴ οἴεσθε 
-“ -»“ὦρ 5» δυο “ -ο“ Χ τῷ "»-ὦ-ὦ: ΄ 

831 χρήνωι ζώντω ἐμὲ ἂν εἶνωι ; Νὺν δὲ δὴ πῶς ἀπέρχεσϑε ; 
5 ᾽ Ἃ Ε 2 Ψ “" 3 δ 7, 

Οὐ διαχειμάσαντες μὲν ἐν ἀφϑόνοις τῶς ἐπιτηδείοις, 
Ν γ, 5 "“" 3, 2 Ν , 

περιττὸν δι ἔχοντες τοῦτο, εἴ τι ἐλάβετε παρὼ Σεύθου : 
ν; Ν » 5 ΄“ “ υΐ 

τῶ γὰρ τῶν πολεμίων ἐδωπανᾶτε' καὶ ταῦτα πράττον- 
Ε - ᾽ γ « δΨψ » »" 3 δ ͵΄ ἍΜ 

τες οὔτέ ἄνδρας ἐπείδετε ὑμῶν αύτων οὐἡτοκωνοντῶς,. οὔτε 

ἐν 3 7) » ΄ Ν δὲ τϑ 2 -“ 

32 ζωντας ἀπεβάλετε. Εἰ δέ τι κωλὸν πρὸς τοὺς ἐν τῇ 

᾿Ασίο βαρβάρους ἐπέπρωκτο ὑμῖν, οὐ καὶ ἐκεῖνο σῶν 
5») εν Ω -» 57 57 ᾿ 

ἔχετε, καὶ σρος ἐκείνοις νυν ὠλλην εὐκλείων προσειλη-- 
Ν Ν 5» “ ἜΔΕΣ, “» 3, ΟΝ πω 

ῴῷατε, καὶ τοὺς εν τὴ Ευρωπή Θρώκας, εῷ οὺς ἐστρω- 
7 7 3 Ν Ν ς “ ἃς δ μι 

τεύεσ!ϑε, κρατήσαντες ; ἔγω μεν υμῶς φημὶ ἡκαίως 

27. πρὸ ὑμῶν) τὰ ϑίερῇ. συτῃ Οεϊῇ. 
εἰ ΡατγΓ. εἰ ἤο εἰ βουλεύεσθαι τσρὸ Ογ- 

ΤΟΡ. ἱ. 6, 42. πφὸς εἰ ἴῃ Ἑαά, νεῖτ, εἰ 
Ειοπ. ᾿ἰδτο. 

28. μετέσχεσε) Ματρο ϑίερῆ. Ρατ, 
Εἴοη. μᾶλλον μετέσχετε. 

20. οὐκέτι οὐδένα ἑωρῶμεν)  αἷροὸ εἰ 
πολέμιον οὐδένα ἔτι ἑωρῶμεν, [εἀ τηε- 
ουτη ἔδοϊς αι. Ετοη. πῇ ᾳυοά ἴῃ 
Εἰοη. 1αηϊ. εἰ σπε!ῖ, εἴ ἐ ἐπεωρῶμεεν. 

τέως] Ετοῃ. σέλος --- ὑμῖν. Ροῆεα 
ὑμιᾷς Ῥατιί. ἡμᾶς γετο ογηϊταημς Εαά, 
νεῖ. στε]. Ετοη. 

30. ζῶντα ἐμὲ ἄν εἶνα] Ὑαϊραΐατα 

ζῶντά μ᾽ ἀνεῖναι, αυοά (εηΐὰ ρῥίάπε 
Οὐῇηὶ ἀεδιταίϊατ, εχ Ρατγ. εἰ Εἴοη. 
οοττεχὶ, αΌϊ ἰᾶπηεῃ χαρῆναι εἰ {οτὶ- 
Ρῖα πὶ μιν χρῆναι. 

31. εἴ σι ἐλάβεσε) [ἴὰ πηᾶτρο ϑίερῃ. 
σατὴ ἰἰῦτο Βιοάθιὶ, Ραάτ, Ετοη. γὰ]- 
8ο εταἂὶ ὅδ, σὲ; ἴῃ Ἑτοη. ρτθίεγεα εἰξ 
λάβοιτε. 

σὰ γὰρ τῶν] Μαῖε 71απεῖπα ουπὶ 
Ουεῖῖ. τὰ γὰρ παρὰ τῶν Ὠδδεῖ. 

32. ὑμῖν, οὐ καὶ ἐκεῖνο) γαϊραῖαπι 
οὖκ ἐκεῖνο ΕΧ ΟὐΕΙΕ, τηυῖαν!ῖ Ζευπε. 
1ὰ Ρατίί, εἰ οὐκ ἀεὶ, ἴῃ. Ἐτοη, ἀεὶ ὑμεῖν, 
οὐκ ἀεί, 
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ὌΦΕΤΝ ) λλὰ »" » 7, γδ1 
ἂν, ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε, τούτων τὸϊς Θεοῖς χώριν εἰδέναι, 

ὡς ἀγωαϑῶν. Καὶ τὼ μὲν δὴ ὑμέτερὼω τοιαῦτα. ἤἴΑγετε 33 
᾿ Ν ἰο,- μῆνς Ν ἊΝ Ν᾿ ΄ ς Π) 

δὲ Ζρος τῶν Θεῶν, κἈώι τῶ εμῶ σκέψασθε ως εχειί. 

3 Ν Χ Ἂ .« “ῳ τ α » ᾽} Ν᾽ 0,9 

ἔγω μξὲν γάρ. 0ΤΕε “πθωτον οὐ πηρω οἴκαδε, εχίωὼν μέν εχ! --: 

Ν Ν «ε » ᾽ ψ, " Χ 4 νξ “ Ν 

γον πόολυν προς μῶν οὑπεποβευομήν, εχῶν δὲ δὲ ὑμῶς ξ.71.:1] 

ε “Ἢ 7 ΄ ", ᾽ Ἃ Ν ρν 

ὑπὸ τῶν ἄλλων Ἑ). λλήνων εὐκλείαν᾽ επιστευόμήν δὲ ὑπὸ 
Ἄ » Ν 57 9} 7 Ν 

Λακεδαιμονίων" οὐ γῶρ ὧν μὲ ἐπεμποὸν πώλιν πρὸς 

ὑμᾶς. Νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς μὲν Λακεδαιμονίους, 84 

ὑφ᾽ ὑμῶν διαβεβλημένος, Σεύϑη δὲ ἀπηχιϑημένος ὑπὲρ 
ε » ἮΝ 4 ἘῚ Α 9: ς “"ἭἪΆ ᾽ ᾿ς 

ὑμῶν, ὃν ἤλπιζον, εὖ ποιήσας με υμῶν, οποστροῷην 
πὸ Δ Ν Χ ις Ν ᾽ ΄ 7 

κῶὶ ἐμοὶ κωλήν καὶ πῶώισιν, εἰ ὝΕνΟΙΨΤΟ, καταϑήσεσϑαι. 
ε "Ὁ ΕἸ ε Ἅ Τὰ Ε Ἁ - ͵7 Υ ἘΣ 

γμὲς δι, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ ἀπήχϑημαί τε πλεέστω, καὶ 35 
“»“Ὕ ΝΞ Ἁ 2 “ Ζ ,ὔ 3. ΑνΝ 

ταυτῷ πολὺ κρείττοσιν ἐμῶυτου, πρωγμιωτευόμνενος τὲ οὐδὲ 
“ ΄ . 7 5 Ν ς 7 

γῦν πω πέπαυμαι ὅ τι δύνωμαι ἀγωϑὸν ὑμῶν, τοιαύτην 
Ἃ » » ἴω "5 5») » ΕΥ 

γνώμην ἔχετε περὶ ἐμοῦ. ᾿Αλλ᾽ ἔχετε μέν με, οὔτε Φεύ- 86 
᾽ ΕΖ 3 2).6' ᾿ . Ων Ν 7, 

γοντώ λαβόντες, οὔτε ἀποδιδράσκοντω" ἤν δὲ ποιήσητε, 
ἃ, »» “2 ε "7 ψ, " 

ἃ λέγετε, ἴστε, ὅτι ἄνδρα κατωκωνόντες ἔσεσθε, πολλὼ 
Χ Ν ὟΣ ς ΒΕ. 2 ψ' Ἂς Ν Ἷ εἰ δὰ 

μεν δὴ σρὸ ὑμῶν ὠγρυπνήσαντω, πολλῶ δὲ σὺν υμῖν 
΄ Ν Ψ, 2 "» ΄ 

πονήσαντω καὶ κινδυνεύσαντω, καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ 

33. σὰ μὲν δὴ} Εχ Ετοη. δὴ Ἰηίεταϊ, 
εἰ ἀεἰπάς. ναϊξαῖατα ἄγετε δὴ, τυρὸς 
Θεῶν φοιτεχὶ. ς 

σὰ ἐμὰ] (πὶ ιηῖϊ. εἰ Οπεϊῖ, τὰ 
ἐκαυτοῦ ἀεάϊι Ζευπο. 

σρῶφον} Μᾶτρο ϑιῖερῇ. Ῥαγί, (σοὶ, 
πρότερον. [λεϊποερα ἄσφα Βάά. νετί. 
οαυσὰ Ουεὶῖ, Ροίϊεα ἐπὶ στῶν ἄλλων 
}ιπιῖηα ΠαὈεδι, 

34. πρὸς μὲν] Ἑἀά. νεῖτ. εἰ, μὲν 
οπιϊτταηῖ, βεαιεῃβ ἀπηχϑηρένος ἀ6α 
εκ ἰἰῦτο Εἴοη. Ὁ] ἴτε ὠσεχϑηκέ- 
νος ἰςτίριυπι εξ ἀϊοῖταγ. ΨψαΪϊρο γαῖ 
ἀσπεχϑόμενος. 

ἥλσιζον) τὰ οσὐτῇ Εἴοη, Ζεαπο. 
ψυϊραίϊαπι ἀπῖοα ἤλσισ᾽ ὧν, αμοι [ὁ- 
Ἰασυπὶι εἰ, τενοσανὶϊ ἰατεη ΜΝ εκ. 

εἰ γένοιντο) ϑιερ πὶ σοη)εέϊατγαμη 
ἴηι ἰοσατη να]ρατὶ ψένοισο τεσδρὶ Οἱ ΠῚ 
Ὑγεϊῆο εἰ Ηαυϊοπιπίομο. Βδπάεπι 
Ῥιοῦθανῖς οἴ ΝΥ εἰίκο, [16 ἴἄπλεπ, 

αὐ νυἱκαίατη Γοτὶρίαγαπι ἐχουΐαγει ἐχ- 
ΘΠΊΡ|15 ἰοσοτάπη, υαδἱ ποτηϊπᾶ νεὶ 
τγᾶίου πὰ ναὶ ἐεπ)ϊηΐηα νετθὶς Πῃ- 
ΒαΪατ5 Παγηθγὶ Ἰαηραηῖαγ, Ζεῦπε 
νεγῦᾶ Πεθο ἱπεδριΠῆπιε δά ἀποστροφὴν 
τείεγε αι, Εχ πος ψνϑῖῸ ἰοςο δρρᾶτεῖ, 
Χεπορ ΠΟΙ, τὰπ| (ΟἸντηρία 5. χοὶν- 
8Π0Ο - νε] Ὁ]. χον. 1.) πεοάπι σοη- 
7αρεηλ ΠΠΡεγοῖνε ἔα δε. 

25. ἀγαϑὸν ὑμῖν) ΜίτΟΥ Ῥτοποιηδη 
δὰ Γεηΐαπι Αἰ οἰνεηἀὰ πῇ πεσε ῆδυ!α ΠΊς 
ΟὈΪαῖατη 4 [τὶ Βγοάςοὶ, Ρατι. Ετοη. 
ἔργενῆε οὐπὶ Ζεαπίο ὙΝ εἰκια πη, 
4αλπημπδη) [Π16 ἀπτεσεάθπβ ὑσὲρ ὧν τε- 
εγεθαΐὶ δἴίατη δὰ σρ. ἀγαϑψόν. Οοῃίτα 
ἢ ὑμῖν οτηϊττεπάμτη σεηΐδας, τἀπὶ 
ΨΕΓΟ σορυΐδηι τ ἀητε οὐδὲ ἀεἸεπάδηλ 
οεηΐξο, σοπηρᾶτζᾶῖο ἰοσὸ ἴῃ ΕΠ εγοπς 
ΨΠΠ. 8. ὅτι καὶ ἐξ ὧν ἀπεχϑάνονται οἱ 
ἄνθϑρωσοι, ἡμᾶς τοολὺ τολείω τῶν ἰδιω- 
τῶν ἀνάγκη ἐστὶ τυραγρατενεσθ αι 

ἃ 
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Ἂς Ἂς Ἄ » Ἁ. εὰ 

παρὼ τὸ μέρος" Θεῶν δὲ ἵλεων ὄντων καὶ τρόπαια βαρβά- 
Ἂς δὸ ἷ «ον Ψ ζ ε ΄ ων ἀξ 

βὼν πολλῶ δή συν υμιῖν στησώμενον᾽ ὄὅπῶὼς δὲ γε των Ἐλ- 
δ 2 ΄ -»Ὕ { 2 Ν ὙΑ͂ 

λήνων μηδενὶ σολεμνίοι γένοισθε, σιῶν ὁσὸν ἐγὼ ἐδυνάμην, 
»" εὐ σὰ 3) 

γυν υμιν ἔξε- 
Ν ς “ 5 

37 πρὸς ὑμῶς διατεινώμενον. Καὶ γὼρ οὖν 
2 τ 7 «“ δ ΒΑ 

στιν ὠνεπιλήπτως πορεύεσθαι, ὅποι ὧν ἕλησθε, καὶ 
ὡς " Ν Ἂς ζ Β » ,Δ τῶ ᾿ 

κατῶ γῆν καὶ κατῶ Θάλατταν. Υμεις δὲ, ὅτι πολλὴ 
ΦΟΥΥ ἃ 5 7 -“Ἢ᾿ » ἀν ν γώ 

ὑμῖν εὐπορία Φαίνεται, καὶ πλεῖτε, ἔνϑω δὴ ἐπιϑυμεέϊτς 
,; δές Δ ἃ » ε Ν Ψ. ὔ 

σσώλωι., δεοντῶαι δὲ ὑμῶν οἱ τὸ μεγίστον δυνάμενοι, μι- 
ον Χ Ἵν, «- ͵7 Ν ῳ ᾿, « 

σϑὺς δὲ Φαίνετωι, ἡγεμόνες δὲ ἠκουσι Λακεδαιμόνιοι, οἱ 
ἤ -. “ ζω Ν εἴ -φζε- ΄ἷ ν 

κρώτίστοι νομιζόμενοι εἴνωι, γὺν δὴ κωιρὸς δοκεὶ ὑμῖν εἰνῶΐ, 
« 7] » ἣ »“ 2 Ν .“ ᾽ » 

ϑϑὼς τὠχιστῶ ἐμὲ κωτωκτανειν ; οὐ μῆν, ὅτε Ὑε εν τόις 
3 ν᾽ Ω ( ᾿ ἤ 5 Ν. 
ὠὡπόροις ἥμεν, ὦ πάντων μνημονικώτωτοι" ἀλλὼ καὶ 

.» 3 , » » 4 ἢ ξ 3 ΄ Ω 

πατέρα ἐμὲ εἐκωλεῖτε, καὶ ἀεὶ ὡς εὐεργέτου μεμνησίδαι 
ς »» ᾽ ὡ ἣν ἃ , ΕῚ “- Ψ, 3 « 

ὑπισχνέσθε. Οὐ μέντοι ἀγνώμονες οὐδ᾿ οὗτοί εἰσιν, οἱ 
“Ὁ ω ’ Ἐν ἃ ΄“ “ ε Ε δ ᾽ν “5 ἈΝ 7 

γυν ἥκοντες εῷ ὑμᾶς στε, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ τούτοις 
Ε » ΄ Ὧν “νὙ Ὁ Ν ΣΡ, ΄ »“ 

ὁκέιτε (βελτίονες εἰνω!, τοιοῦτοι ὄντες περὶ ἐμέ. Ταῦτα 
5 Ἁ 2 Ψ. 

εἰπὼν ἐπαύσατο. 
»“" νι ςε δ ἊΨ, 9 - τ ε 7 

39 Χαωρμινος δὲ ὁ Λώκε οεμόνιος ὠνωστῶς εἰπεν οὑτωσί" 
ΓΝ. 7 ἢ ἋΣ 3 7 »“ -" 

᾿Αλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι, ὦ ἄνδρες, οὐ δικαίως γε δοκεῖτε τῷ 
3 ΠΝ αν τ Σ Κ δν Ν αν ὧι -» 
ἀνδρὶ τούτω χωλεπαίνειν᾽ ἔχω γὼρ καὶ αὐτὸς αὕτῳ μαρ- 

ον ὡ ͵7 -ς, 2 »Ἦ» 2 “Ψ ἧς »- 

τυρήσωι Σεύθης γῶρ, ἐρωτωντὸος ἐμου καὶ Πολυνείκον 

36. παρὰ τὸ μέρος] ΜΥεῖΙκα οὐπὶ τἰθυεπάυβ, 4] ρτίπιας ἴῃ [πάϊσε 
Ζευηΐο ἱπιεγρτείδιογ : εἴ ἐκ οἤοῖο εἰ 
2γαίον οὔοῖίτη, σοτηρᾶιᾶηβ Ατγίδηϊ 
Απαῦ. ||. 26, 8. ἀξς , Ῥατγηθηΐϊοηες : 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ξένων, ὧν πολλά- 
κις καὶ ἐν μέρει καὶ παρὰ πὸ μέρος κατὰ 
σρόσταξιν τὴν ᾿Αλεξάνδρου ξὺν χάριτι 
ἐξηγεῖτο. ΟΌΪ ἐχ ποῆτο ἴοοο ορεη- 
ἄἀσπὶ εξ ᾿ἰφαεῖ ἐν τῷ μέρει. 

γένοισθε] Ουεῖξ, Ετοη. γένησθε. 
σρὸς ὑμᾶς) Ἐτοη. 06 Ὦδθο οπηϊῆξ, 

δὰ (επιεητίατη ἰδπηθη πεοοῆδτγ!α, οο71- 
ἔγα τος τεξὶς ἰητεγργεῖδτασ Ὑύεῖκε, 
φοτηρᾶγαῃβ Ἰοοὰπιὶ Υἱϊ. 1, 25. [εα6. 
Οὐ ο]ξ, ἀεἰπάς διαπεινόρεενον ὨΔΌοϊ. 

[πρὸς ὑμᾶς διατεινάώμενον)] ἴῃ ἃΠπο- 
ἰλτίοης Μοτὶ ἱπρθηϊο ἤοηος εταῖ ἴα 8 

τηοημετῖαῖ : πρὸς ὑμᾶς, Αἰ σεγα εΜ [ε- 
ξῖο, βρηπιβοαδιι ἀρὰ νὸβ μξῳ νεῆτα 
οαυία. Εα Ἐρῤϊῥοία.] 

27. νῦν ὑμῖν) Ἑτοη. [δὲσ νῦν οτηϊῆϊ. 
ἕλησθε) [τὰ τηᾶῖξο ϑιθρῇ. Ῥατίί, Ε- 

ἴοῃ. Νυϊκαίαπῃ δηῖς Ζειαπίυτη ϑέλησε 
τενοσᾶνῖῖ ΝΥ εἰίκε. 

οἱ κράτισαοι) Ατιϊσα! τὰ οἱ ἐχ Οἀε], 
τεπίταϊς Ζευηδ. 

238. βελτίονες εἶναι] Εἴοῃ. β. ὄνσες 
Πάθεῖ. Ἵ 

39. οὑτωσί] ἙΔα, νεῖῖ. ἀλλ᾽ οὑτωσὶ, 
ἄνδρες, ἐμοὶ μὲν οὐ. Ουεἰῇ, οὑτωσί" ἀλλ᾽ 
ἐμοὶ μὲν οὖ, Ἰ)εϊπμάε Ιπολυνίκου δίαᾳας 
ἄαι Ουε]ῇ, Πολυνείκους Ζαπι, Εἴοη. 
ἀλλ᾽ οὑτωσὶν ἐμοί, 
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περὶ Ἐϊνοφῶντος, τίς ἀνὴρ εἴη, ὥλλο μὲν οὐδὲν εἶχε μέμ.- 

φεσϑαι, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτην ἔφη αὐτὸν εἶἴνωι" διὸ 

καὶ χέϊρον αὐτῷ εἶναι πρὸς ἡμῶν τε τῶν Λωκεδωιμονίων, 

καὶ πρὸς αὐτοῦ. ᾿Αναστὼς ἐπὶ τούτῳ Εὐρύλοχος ὁ Λου- 40 

σιάτης ᾿Αρκὰς εἶπε Δοκέ, γέ μοι, ἄνδρες Λακεδαιμό-. 

γιοι, τοῦτο ὑμῶς τῦρῶτον ἡμῶν στρωτηγήσωι, ταρῶ Σεύ- 

ϑου ἡμῖν τὸν μισϑὸν ἀνωπρῶζαι ἢ ἑκόντος ἢ ὥκοντος, καὶ 

Πολυκράτης δὲ ᾿Αϑη- 41 

γοαϊος εἶπεν ἀναστὰς. ὑπὲρ Ξενοφῶντος" Ὅρω γεμῆν, ὥ 

ὥνδρες, ἔφη, καὶ Ἡμιελίβν ἐνταυϑα, παρόντα" ὃς πώ- 

ρωλαβὼν τὸ χρήματα, ἃ 

δόμενος, οὔτε Σεύϑη ἀπέδωκεν, οὔτε ἡμῶν τὰ γινόμενω, 

μὴ πρότερον ἡμᾶξ᾽ ἀπαγαγεῖν. 

ἡμεὶς ἐπινήσαμεν, ταῦτω ἀπο- 

ὠλλ᾽ αὐτὸς κλέψας πέπωτωι. Ἂν οὖν σωφρονῶμεν, 

ἐζόμεϑω αὐτοῦ" οὐ γὰρ δὴ οὗτός γε, ἔφη, Θρφῳξ ἐστιν, 
ὠἀλλὼ Ἕλλην ὧν “Ἑλληνως ἀδικεῖ. 

Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ηρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη" καὶ 42 

Ημεῖς, ἣν σωφρονωμεν, 

ὥπιμεν ἐντεῦνγεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατείως. Καὶ ἀνα- 

Χ χὰ ἕᾺὰ τω 7 

προσελθὼν τῳ Σεύϑη λεγει" 

7 3 ἢ δ “ἶ κ“ 3 7 » Ν 
βάντες επὶ τοὺς ἵππους, ὠχοντο ὠπελαύνοντες εἰς τὸ 

ς »-. Ε ἕ Ἵ “ γ᾽, ΄ 

εὔυτῶν στρωτόπεδον. Καὶ ἐντεῦζεν Σεύϑης σεμπει 42 
᾽ ΄ Ν ς -Ὁ ς ἊΝ Ὁ »᾽“ 

Εβοζέλμιον τὸν εὔὐτου ἐρμήνεον τῶρὸς ᾿Ξενοφωντώ, καὶ 

μέμφεσθαι Ῥατι, μέμψασθαι Ὠαθεῖ. 
40. ᾿Ανασσὰς} Οαῇαϊο «αϊα 1 ̓ Ανα- 

στὰς δέ. Τ)εϊηοερβ. Λυσιάτης ΔΑΙάϊη 
Λουσιώτης ῬΑ. Ετοη. 

Δοκεῖ γέ μοι] Τὰ Ετοη. ἔδεγ. Ψα]- 
ξο εταῖ ὨΪπ 5 ΔὈταρία ογαῖίοηα καὶ 
δοκεῖ δὲ μοι, ὦ ἄνδρες. ΜΥεἰκε τάτηθη 
Ἰπιθγργείϑιγ : γπ1}1: φμοψμε μί Χεπο- 
2λοη «Ἰάρίμγ, Ῥοῖ Λακεδαιμόνιοι 
Ζεῦ ἐσ Εάά. νςῖῖ, εἰ Ουε}, ἔφη ἴη- 
ἴεγαϊζ, 

πρῶσον ἡμῶν) ΑἸάϊπα ὑμῶν, (αβδ]1ο 
πρὸ ποῦ ἡμῶν εὐϊάϊ. ϑεὰ [ἃ σποῦτο 
ἃθυηάαϊς. ἙΕτοη. στρατηγῆσαι ΟΥΑΙ τ. 
γιάδτας Χεποόορπομ τυάθπιη ΠΟΛ Ϊ9 
εγπιοπετα ἰἱπηϊαγὶ νοϊαϊθα, Ζευηςε 
γεγς; νοὸς νεγο 1 πος τηῤεγῖο ἦθος 

2 τη οὔσονε οῤογεγε, 
ἀναπρᾶξα,--- ἀπαγαγεῖν] ἔϊα ταᾶτρο 

ϑίερἢ, Ρατγ, Βῖοη. ψαϊρο πρᾶξαι--- 
᾿ ἀγαγεῖν ἸεσΊὶταΓ, 

41. ἀνασσεὶς} Θαυϊά ἴῃ ἐοηρέυτα ἰξ- 
ὈπῚ Ρατι(. αἰνετώς ἰατοαῖ, ποηάατη 6χ- 
οορ τᾶν. 

οὐ γὲρ δὴ} ΜΜεῖῆτε Ἰητειρτείαϊασ : 
φμοαῖ Τρ» 1ηητῖς {6767 7: εΠὲ, τοῖᾶτη νοτοὸ 
Γδητεητίατα γοάαϊς : “εο λἰς πε Τάγαπκ 
φμτάεη ἐγ. 

42. μάλα) Μάατρο ϑιερῆ. Ῥατγίί. Ε- 
ἴοη. μᾶλλον Ὠαῦεηξ. Εἰἴομ. δεἰαττὶ 
ἀκούσας οταϊττ. 

43. ᾿Εβοζέλρμιον] Οαεϊξ, ᾿Εβολξέμιον, 
Ετοη. ᾿Αβροξέλριην, τ,ΑΥρῸ ΘΙΘΡΏ. οὐστὰ 
Ῥατγιῖ, ᾿Αβραζέλμην. 

υΡἀ2 
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κελεύει αὐτὸν κωταμεῖναι παρ ἑωυτῷ, ἔχοντω χιλίους 
ὁπλίτας" καὶ ὑπισχνεῖτωι αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία 

τὰ ἐπὶ ϑωλάττη, καὶ τὰ ἄλλω, ἃ ὑπέσχετο. Καὶ ἐν 

ὠποῤῥήτῳ ποιησάμενος, λέγει, ὅτι ἀκήκοε Πολυνείκου, ὡς, 

εἰ ὑποχείριος ἔσται Λωκεδωιμονίοις, σαφῶς ἀποϑανᾶϊτο 

44 ὑπὸ Θίμβρωνος. ᾿Επέστελλον δὲ ταὐτὰ καὶ οἱ ἄλλοι 

πολλοὶ ξένοι τῷ Ξενοῷῶντι, ὡς διαβεβλημένος εἴη, καὶ 

φυλάττεσϑαι δέο. Ὃ δὲ ἀκούων ταῦτω, δύο ἱερέϊα 

λωβὼν, ἔϑυε τῷ Διὶ τῷ Βασιλεὶ, τότερά οἱ λώϊον καὶ 

ἄμεινον εἴη μένειν πωρὼ Σεύϑη, ἐφ᾽ οἷς Σεύϑης λέγει, ἢ 
ὠπιένωι σὺν τῷ στρατεύματι. ᾿Ανωιρεῖ δὲ αὐτῷ ἀπιέναι. 

ΟΑΡ, 1]. 

ἘΝΤΕΥ͂ΘΕΝ Σεύϑης μὲν ἀπεστρατοπεδεύσωτο τροσ- 

ωτέρω" οἱ δὲ Ἕλληνες ἐσκήνησαν εἰς κώμας, ὅεν 

ἔμελλον, σλέστω ἐπισιτισάμενοι, ἐπὶ Θάλατταν ἥξειν. 

Αἱ δὲ κῶμαι αὗτωι ἤσων δεδομέναι ὑπὸ Σεύϑου Μηδο- 

2 σάδιη. Ὁρῶν οὖν ὁ Μηδοσάδης δωπανώμενω τὼ ἐν ταῖς 

κώμαις ὑπὸ τῶν “Ἑλλήνων, χωλεπῶς ἔφερε" καὶ λαβὼν 

ἄνδρω Οδρύσην, δυνωτώτωτον τῶν ἄνωθεν καταβεβηκό- 

τῶν, καὶ ἱππέας ὅσον πεντήκοντω, ἔρχεται καὶ τροσκω- 

παρ ἑαυπσῷ] Ετοπ, παρ ἑαυτόν. 8ὲ- 
Ππδμ8 ὑσισχνείσαι εχ [Ῥατ, δα! 
Ζευηδ ρτὸ νυϊρᾶῖο δηῖεα ὑσισχνεῖσο. 

ἐν ἀποῤῥήτῳ ποιησάμενος) Οἵ. Ηετο- 
ἄοεὶ ἰχ. 45. Αὐορῃ. Εσα. 648. 

ἀσοϑώνοῖσο) [τὰ Ραι, οἵ Εἴοηῃ. 
Ψυϊραῖαπὶ ἀσποίδάνοι τι }}]0 πλοάο ᾿τθο- 
οὐπὶ ἴαπιεῃ ἀείεπαϊς Ζεαπε, ηυοά 
ΤαἸϊῖείη. ἀσοίλανοῖ ἰοτὶρτα πὶ οροτίεθδῖ. 
Θυδπαυᾶτῃ εἰἰᾶπὶ εχ ἰἰδτῖὶ5. Ρατγι, εἐ 
Ἐτοπ. ἀποϑάνοιτο ΤῊ]6 [οτὶρτυτῃ ἰδὰ- 
ἀατὶ νίάεο. Ἰ)εϊποερ9 Θίβρωνος Πᾶ- 
επί Εαά. νεῖς. οσατὰ Οαε!, Οατὰ 
δίθρῆδηο [δοῖϊζ πιᾶγρο Υ Π]οΙ. 

44. ταὐτὰ] ος νυ]ἱραίο ταῦτα ἴΔπ- 
4ιαὰπλ πγε] 5 (αὐ ταὶ. Μεγ πὴ ἐσέ- 
στελλον ΟΠ) ϑιορῆληο τεςερὶξ ἐσ ἢἃ- 

τὶ, Ἡ το ΟΠ, ᾿σηργοθαηία ἰαπηεπ 
ΔΡΌτείοηΐο ἱπ ΠΙΠαοἰά. ΤΠαογά. Ρ. 
239. ἔπεμσον εἰς ἴῃ Εαά. νεῖς. ΟΕ]. 
Ετοη, 

ξΞνο.} Οὐμτες οαπὶ ΡατίΓ, Ετοη, 11- 
ὈεΕΓ. 

ἀναιρεῖ 1 ειθαπι ἀξ δχίογαπῃι ἤρηϊ- 
βοδλίϊοπα γαγ ΠΊ, ἱπ οτἀσαϊοτατη τὸ- 
[ροηῇβ ἔγεααθῆβ. ϑδεᾷαεξηβ δὲ οὐμίτῖς 
Ετοῦ. 

:. ἀπεστραποπεδεύσατο) Ἐϊοη. ἀπε- 
σαρωτεύσατο. ϑεαθεπβ. ἥξειν ῥτὸ νὰ ]- 
ξαῖο ἥκειν ἰάεπι σαπὶ ᾿ἰῦτο Βτγοαβεὶ ἀ6- 
αἰτ. Ρῖο σκηνῆσωαι 8|10] ΧεΠηορῆοῃ 
κωτασκηνεῖν ΑἸΧΙΙ. 

ἐπὶ ϑάλατααν) Εἴοῃ. εἰς 3. Παθεῖ. 
2. πεντήκοντα) Μᾶιρο ϑιίθρἢ, Ραι, 



ΠΠΒΕΒ ΥἹΙ. ΟΔΡ. ΥἹΙ. 4ος 
»"» » Ε μὰ “-“ 7 Ξ Ν 

λειτῶι Ξενοζζωντω εκ τοῦ ᾿Ἑλληνικου στρωτεύμνωτος" καὶ 
δ ἡ. »"» »"» Ν 7 ᾿ »"»ἍἬ 

ὃς, λαβών τινας τῶν λοχωγῶν καὶ ὥλλους τινὼς τῶν 
» Ὃ Υ ν᾿ Ξ,Ξ ε 7 Ά 

ἐπιτηδείων, τροσερχετωι. Ενθω δὴ λέγει ὁ Μηδοσάδης 3 
»"» ΟΥ "“ - « ΄ -“ 

᾿Αδικεῖτε, ὦ Ξενοφῶν, τὰς ἡμετέρως κώμας πορϑοῦντες. 
΄ ΤῊ δ᾿» » « μ ς «“ ε 

Προλέγομεν οὖν ὑμῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ Σεύϑου, καὶ ὅδε ὃ 
᾿. ΔᾺ ΄-ς. 2 Ὡ ἂς ὃ ΄ 5 Ν 

ἀνὴρ, παρὼ Μηδόκου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως, ἀπιέναι 
Ἅ μὴν" τ . Ν εν 2 ᾽ ΄ .»ν ᾽ Π 
εκ τῆς χωρῶς" εἰ δὲ μή: οὐκ ἐπιτρέψνομεν υμιν, ὡλλ 
ἢ “ "“» Ν ς ΄ ἐ ς “ 
εν ὥοιητε κῶκως τὴν ἡμετερῶν χωραν, ὡς πολεμίους 

3 Ξ 

ὠλεξησόμεϑα. 
Ν »"» 5 7 “» ἊΣ ᾿ ὃ δ 

Ὁ δὲ Ξενοζῥων, ἀκούσας ταυτω, εἰπεν' ᾿Αλλὰ σοὶᾳ 
Ἂ “ Σ κα Ν 3 2 νἀ υδ 

μὲν τοιαυτῶὼ λέγοντι και ἀποκρίνωσιλαι χωλεπον" τοὺδὲ 
- “ ΄ «7 γ ᾽ Ὁ" «" « “ 3 

δὲ ἐνεκώ τοῦ νεανίσκου λέξω, Ἱν᾿ εἰδ ἡ, οἷοί τε ὑμεῖς ἐστε, 
ς -»“Ὗ΄ ΠΝ 5) ͵7 ΄ 

Ημεῖς μὲν γὰρ, ἔφη, τορὶν Φίλοι γενέ- 5 
ε "»-᾿ ᾽ Ων Ν ᾿ γν ͵ .« 

σϑαι ὑμῖν, ἐπορευόμεϑω διὰ ταύτης τῆς χώρως, ὅποι 

καὶ οἱοι ἡμεῖς. 

εβουλόμεθϑω, ἣν μὲν ἐθέλοιμεν πορθοῦντες, ἣν δὲ εϑ ἔλοι-- 

μεν κατωκωίοντες. Καὶ σὺ, ὁπότε τυρὸς ἡμᾶς ἤλθες 6 

πρεσβεύων, ηὐλίζου παρ᾽ ἡμῖν, οὐδένω φοβούμενος τῶν 
7 ε ων δ 3 ὯΣ 3 ͵ Ν, 7] Ἂ », 

τοολεμίων. Ὑμεῖς δὲ οὐκ ἥτε εἰς τήνδε τήν χωρῶν, ἥ, δἰ 

Ετοη. τριάκοντα. ϑεαθεηβ στινὼς Ροίξ 
ἄλλους οτηϊτς Εἴοη. 

3. ὅδε 6] Ατιϊσι] απ ὁ εχ σπε]ῇ, δά- 
ἀἰάϊς Ζεαηε, ᾳαεπὶ ἰζεγατη οπηϊῆς 
γνεῖκα. δεξὶ. γ. ἔχετε τήνδε σὴν χώ- 
ρῶν. Εἰ [οξξ. 4. σοῦδε ἕνεκα τοῦ. [εἶλ. 9. 
τόνδε τὴν ἄνδρα, οὗτοι οἱ στρατιῶται ΓΆΡ. 

ἢ. 35. 
Μηδόκου)] Μᾶτροὸ ϑίερῃ. Δημόκου. 

ΕΥΝ, 2. 1.5. Ὑἱἴ..3, 16. 3,εοῖημὲ ΕΠ. 
νεῖτ, σαεϊξ, ἄνωθεν. Νεταπὶ ἀξαϊς 
5ῖερῇ. συτὰ Ρατ, Εἰοη. 
᾿ἀλεξησόμεα}) ἴδεν Βτοάροὶ, Ραγι, 

Ετοη. ἀλεζόμεϑο Ὠαῦεηῖ. ϑαρτᾷ 1. 3» 
6. οὔτ᾽ ἀν ἀλεξήσασϑαι εταῖ, ασαοά σατη 
ΟλήαϊἊ.οπὲ τπαΐανὶ ἴῃ ἀλέξασϑα,. 864 
ἀσθιτανὶ πο εἰἰατη {εαὰϊ ΠΙΌτγοσγα ΠῚ 
Οροπιογα πὶ δυξτοτιταταπὶ ς αἰΐα Ἐπὶ τ 
ταῖΟ οὐδ ῥγιοσγὶβ Ἰοοὶ, αἱ δογιῆας δά- 
ΠΙθετατ, οὐ)ὰ5 ἔοττηα ἀλέξασϑα, ἃ 
ΧΕεπορποπίδ ἔγεχαεηΐδιατγ, 

4. τοῦδε δὲ ἕνεκα ποῦ] ΤΑΌετ Βτοάθὶ, 
Ετοη. τούτου, διτ}]ἰς νατιεῖας οἢ ἴῃ 

Ογιίορ. νῖ. 1, 2- 
εἰδ} Τὰ σπΠῚ πηᾶγρὶπα Τιβοηοϊ, δὲ 

ΟποΙΕ, ΝΥ εἸῆα5, Η το! ηΐοπ, Ζεαπε. 
εἰδῆτε ἘΔ44. σὰπὶ Ῥατί. Ἐτοη. 

5. Ἡμεῖς μὲν γὼρφ)] Εχ Ῥατ, εἰ Ε- 
ἴοη, γὰρ δαάϊάϊε Ζθαης εἰ δ εῖῆκε, 
{εἀ πιο ἀαθιταῦαλς δάπασ, τεξξε Δ {Ὁ-- 
ου8 ἰὰ ἔδοετῖε, ΟὈΙεγναῖδ δπίτη ΠῸϊ 
ν᾽ ἀεθδίαγ, ἴῃ. ογαῖίοηα Ὀτγεν! εἰ νεῃ6- 
ΤΑΘΏΓΙ ἔαγε γοὶρ οτμἹ{ἰ,. ἀπὶ ΟὙτορ. ἱν. 
57}. 29. σοῃῖγα ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΙΟῺΘ ἰδάδία εἴ 
οορίοποτγα δά θετὶ. 54 ΤΠ τὶ Γοτῖρτὶ 
τηϊγα νατγίδης Ἰοοογατη εἸαπιοάϊ 16-- 
ἑτοηθτη, αὐ πτπηὰπι ἰπάθ διρατηξη- 
τὰπιὶ ΟὈ εγνδῖοηῖ, ἢ αἱὰ οοἸ]ροτα 
νΕ] 5 Ἔχ σοπηργαιο 6. ἸΟΟΟΙᾺΠΊ, 80 - 
σεάδτγο ποὴ ροίδε, 

ὅπο.}) ΟμΕΠΓ, ὅπη ἀδί. 
6. ἦλθες} 7υπεῖπα, ΟπΕΙΕ, ἔλϑοις. 

ΟἿ. ν!]!. 2, το. Ροῆ πὐλίζου θεν Βρο- 
ἀφδὶ τότε δαάϊε, 

οὐκ ἦτε] ΡΙα[αυαπιροτίεϑεὶ τηεάϊὶ 
ἴογπηδπὶ ΡΓῸ ἤξιτε ΔῸ εἶμι, ψεημφόαίε, 

"43 



4οὅ ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

9) ε 5 3 ΟΡ» ποτε ἔλϑοιτε, ὡς ἐν κρειττόνων χώρω ηὐλίζεσϑε ἐγκεχω- 
΄ “ΨΖΨΖὉΦ{ Σ ΟῚ Χ δὰ ὦν δ ΩΝ 

7 λινωμένοις τοις ἑπποις. Ἐπεὶ δὲ ἡμῖν φίλοι ἐγένεσιϑε, 
Ν ἂν». « » Ν᾿ -»“ 37 ͵ : Ἔ 7 »ο. δ κ ἃ 

καὶ δὲ ἡμως συν Θεοὶς ἔχετε τήνδε τὴν χώρων, νυν δὴ ἐξε- 
7 [ » 3 »“»Ἢ Χχ ἃ ε » διννὰΝ 

λώυνετε ἡμῶς εκ τῆς χωρᾶς, ἡν πωρ᾽ μων εκοόντῶν κατὰ 
Ἂ 7 ε ὡς .Ν “" « ἐν κράτος ττωρελάβετε' ὡς γὰρ αὐτὸς οἷσι, οἱ πολέμιοι 

9 3 ε ε » 55 ᾿, ΕῚ ς ἀρ τὶ 

8 οὐκ ἥσων ἱκωνοὶ ἡμῶς ἐξελαύνειν. Καὶ οὐχ ὅπως δώρων 
Ν “ ΄ ΕῚ ἜΝ εὖ 93) 3 »ρ ε ΄“ 

δοὺς καὶ εὖ τοιήσως, ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαϑες, ἀξιόις ἡμᾶς 
3 ΄ 5 ἀκ 3 ΄ « -“, » ἣν 9 

ἀποπέμψασθαι, ὠλλ ὥποπορευομένους ἡμιῶς οὐδ᾽ ἐναυ- 
» « 7 ᾽ Ῥὴ ΄“- Ζ 

θλισϑήνωι, ὅσον δύνασαι, ἐπιτρέπεις. Καὶ ταῦύτῶ λέγων 
“, 8 ἊΝ, 3 ᾿ “ὕ 7 δ Ν "7) ἈΥ ὰ ιν τ 

οὔτε “εους ὠἰσχύνη οὑτὲ τῦνθεὲ τὸν ὠνόρω, ὃς γὺν μὲν σε 
«Ὁ “᾿ ΟΝ ΄ ϑχγῳδΝ 

οροῦ «ἀλουτουντῶ, τρὶν δὲ ἡμειν φίλον γενέσθαι, ὥπὸ λη- 
3 νι, 3 Ἕ 4 Ὁ 9) 

Ιοστείως τὸν [βίον ἔχοντω, ὡς αὐτὸς ἔφησθα. 
Ν ἣν 3 Ἃ “ τς 9" 2 Ε » ᾽ ἊΝ δ 57 

κω! πρὸς ἐμὲ ταυτῷ λέγεις ; εῷη" οὐ γὰρ ἐγῶ ετι ἄρχω, 
᾽ Ἁς Ξ Ὧν ς “ 7 Ν Ζ 

ῳλλὼ Λακεδαιμόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρεδώκατε τὸ στράτευ- 
Ἦ Ζ “ΝΑΙ 9 Ν ω» Ὅ 7] 

μῶώ ἀπάγειν, οὐδὲ ἐμε πωρακωλεέσαντες, ω Θαυμαστό- 
« ς 3 “ἢ ᾽ »-“ὦὋὝ «“ Ν᾿ ς "“, 

τῶτοι, ὅπως, ὥσπερ ἀπηχιϑανόμην αὐτοῖς, ὅτε πρὸς ὑμῶς 

Ν 

᾿Ατῶρ τί 

5 . Ἂς εν » 3 7ὔ 
γον, οὕτω αι χωρίισωι μήν νυν ἀποδιδούς. 

δΔηποίδγαπτ Ζεαηα εἴ Μνεϊίκε. Α΄- 
Πορμᾶπεβ ΡΙαΙΙ ̓ ὅξο. ἔπειτα πτρὸς σὸ 

τέμενος μεν τοῦ Δεοῦ. Ἐρο]εί, 400. 
ἡνίκ᾽ ἦμεν. Ἐχ εἸυίἄξη) “Τηρυτάδῃ αἵ- 
ἔεγι Ειϊγσοὶ. Μ. Ρ. 420. ἦσαν εὐθὺ σοῦ 
Διονυσίου. Ιάεη Ρ. 121. Ῥοίαϊε τυροῆ- 
μέὲν, εἰ ὑπὲρ τῶν ἐχϑρῶν ἀπῇτε βεβου- 
λευμένοι. Οἱ, ΕἸ ΠοτΙ Απἰτηδάν. δά 
ΝΕ ]εγατα 11. Ρ. ποδ. 

σήνδε] Εἴοη. ταύτην. 
Φαπεῖπα ἴῃ, ἢ τηυτανίε, 

ἡ. σὺν ϑεοῖς) Εχ Ῥατι, εἰ Εἴοη. ἤθοο 
δά]εοϊε Ζευηε : εστερία τι εἰ ρίείαϊε 
ΧΕΩοΡρΠοηΐῖβ ἀϊξῆατῃ {ἀρρ]επηθηΐατα 
πορίεχίε ΔΝ εἰῖκα. 

γῶν δὰ} Νυϊρδαίαπι νῦν δὲ τεξὶε σοτγα- 
Χὶς Τιβοποϊανίηᾷ. 

τσωῤελάβεσ:}) ἙἘϊοη. τυαρελαύνετε. 
Ψεῖθα σαρ ἡμῶν ἑκόντων ορροπία {ε- 
φαεηςῦυβ. κασὼ κρώτος πΟΠ σοηνα- 
αἶγα εἴ ροξετγίοτα αἰΐθσηα ἃὉ πὸςσ ἴοσο 
εῆξ νιάϊξ δὲ τποπαϊε ὙΝ εἰΚα, αὶ δά 
δηϊεσεάεηϊετη {επιβηςίδπ νῦν δὴ----χώ- 
ρας ῬΕΓΙΏΕΓΕ Ρυϊαθαι, Βεητίο ςαὰ]- 

,. ὅεπὶ νἱπὶ Ὄρροῆιὶ ἑκόντων ἡμῶν [υᾶ- 
ἄετε, αἱ 111 κωτὰ κράτος ΡΙΪΟΙ ΠῚ6Π1- 

ϑεαθξης. ἢ 

Ῥτο ἰηἰεγατηὰςβ : ἔεά ἴτὰ πἰπιὶς νὶο- 
Ιεηῖα δὲ ἀϊδιῖο ἐξελαύνετε ἡμᾶς κατὰ 
κράτος. ΜΑΙ τα ᾿ἴϑ4ε ἴῃ ρτίηιο πιδτη- 
ὍτΟ ἴϊὰ οοἸϊοσᾶτε; καὶ δὲ ὑμᾶς σὺν 
Θεοῖς κατὼ κρώτος ἔχετε πήνδε τὴν χώ- 
ὉΔῚ 

ἡμᾶς ἐξελαύνειν] Ἐτοπ, ὑμᾶς σπαρε- 
λαύνειν ἀκι. 

ὃ. ἀλλ᾽ ἀσποπορευομένους] Νυϊρδίαπη 
ἀλλὰ πορευομένους οχ Ουοῖ, σοτγοχὶΐ 

Ζευπε. είποερβ οὐδένα καταλισϑῆ- 
νον Ῥατῖί. οὐδένα καταυλισϑῆναι, Ἐῖοη. 
Βαθεηί. ῬΡῬοῆξεα δύνασϑα, Ἑάἀά. νεῖιί. 
Οαεῖξ, 

9. ὅς νῦν μέν σε] Ἐχ Εἴοη. μὲν δ4- 
7εο]. [Ιάεπ τἀπλεῃ σόνδε τηᾶ]6 ΟΠ τ. 
Πεΐπσερβ φίλος Οσυεὶῇ, ΤῈ τὰ οοιὰ- 
Ρᾶτᾶ Ὀρτα νἱϊ. 2, 34. 

10. Λακεδαιμόνιοι, οἷς] [18 εχ τηδτ- 
δῖπο ϑίερῇ. Ῥαγ, Ετοη. οογγεχὶ νὰ]- 
ξαίυπι Λακεδαιμονίοις. 

ἀπάγειν] Ζευπίατη εχ Ῥατγίί, ἀπα- 
γαγεῖν ΤΟΥ] ΟΕ τη ἱπιϊατὶ ΠΟη Τὰ π| δὰ- 
[5. Ῥεΐποερϑ οὐδὲν ἐμοὲ Εἴοη. Παθεί. 
Ροῆξᾶ πρὸς ἡμᾶς ΟΕ}, ῬατΙ, 

ὕπως---χαρισαίμην}) ἈΘἔοτ ἀπόδος 
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Ν »ὝἪ »Ὰ , «5 ͵7 " 3 Χ Ὰ 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Οδρύσης, εἰπεν᾽ Ἔ γω μεν, 
"Ξ 7 τς ἴων "»" , ει Ἅ, - 5 

ὦ Μηδόσωδες, κατὰ τῆς γῆς κωταδύομαι υπὸ τῆς οἱ- 
οὖ 3 7 “» 5 Χ ͵΄ 3 ἢ Ἁ 

σιχύνης, ἀκούων ταῦτα. Καὶ εἰ μὲν τπρόσϑεν ἡπιστώμην, 
γΥ Ἀ Υ Νὰ ἡς "» 7) 5 5 -ς δ 

οὐδ᾽ ἂν συνηκολούθησώ, σοι καὶ νῦν ὠπειμε οὐ Ὑῶρ ὧν 
7 ͵ ε ν Ἂς 5. » 9 Γι, ἯἩἨἢ » 

Μήδοκός μεο βασιλεὺς ἐπωινοίη, εἰ ἐξελαύνοιμι τοὺς ευ- 
ἀν »“»» » ΧΝ 5 ῪῚΝ ἌΡ ΘΝ Χ «“ ᾽ ΄ 

ἐργέτως. Ταυτ᾽ εἰπῶν, ἀναβὰς επὶ τὸν ἵππον ἀπήλαυνε, 
Ν Ν 5 Ὁ «Ὑ « -“ Ν 7 ὮΝ ϑὲ 

κῶϊ σὺν αὐτῶ οἱ ὠλλοι ἐππεῖς, τλην τεττάρων, ἡ Ὅεντε. 
᾿ “ᾳ 2 ͵7͵ ἃς “Τὰς « μ 

Ὁ δὲ Μηδοσάδης (ἐλύπει γὰρ αὐτὸν ἡ χώρω τπορϑου- 
ἊΝ » » Ν; -" ΄ δ ς 

μένη) ἐκέλευε τὸν Ξενοῷωντω κωλεσῶιί τῶ Λακεδωιμο-: 
᾽ 5 »ν ᾿Ἶ ΕῚ 7 »ν 

νίω. ὋὉ δὲ ἀπολαβὼν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους, προσῆλθε 
ἊΨ »"» 7 9) 2 »-»"ἭἪ 

τῷ Χαρμίνῳ καὶ τῷ Πολυνείκῳ, καὶ ἔλεξεν, ὅτε κωλεὶ 
» Ὰις 7 »“» . ς. 9 ΄ » »ο 

αὐτοὺς Μηδοσάδης, τροερῶν ὥπερ αὐτῳ, ὠπιένωι εἰ τῆς 
᾽’ ᾿ δ 5 5) ς ὯΝ δ᾽ “ »" χώρας. Οἶμαι ἂν οὖν, ἔφη, ὑμᾶς ἀπολαβεῖν τὴ στρω- 
τ δος 5 ᾿. Ἂν Σ ΕΣ « ς »"»“" «ε 

τιον τὸν ὀφειλόμενον μισθὸν, εἰ εἴποιτε, ὅτι δέοιτο ὑμων ἡ 
Ν ΩΣ Ν. Ν ἧς ς΄ς ΘιῶΣ Ἂ 

΄στρωτιῶ συνωνωπρῶξωι τὸν μισϑὸν ἡ παρὼ ἑκόντος ἡ 
"π΄ ᾿ἀζΧ . “9. ἐ ν ὦ Ψ Ψ ού 

πωρὼ ὥκοντος ΣΣεύκου" καὶ ὅτι τούτων τυχόντες, προϑύ- 
᾿ δι ΄ ἅν ἡ ΝΟ 7) 

μὼς μὲν ἂν συνέπεσθαι ὑμῖν Φασί: καὶ ὅτι δίκαια 
ς »" »“"-:ὦ-: 3 7) ς« μὴ 3 »" 

ὑμῖν δοκοῦσι λέγειν: καὶ ὅτι ὑπέσχεσε αὐτόϊις τότε 
3 7 

Ακοῦὺ- 
ς 7 »“» 937 ΑΨ ΤΣ “7 

σαντες οἱ Λάκωνες ταυτῶ, εφωσων ἐρεῖν, καὶ ῴλλω, 

ΕῚ »» .« Ἂς 7 ! ς ο“ 

οὑὐπΤιενῶΐ, οτῶν τῶ δίκαια ἔχωσιν οι στρῶτίωτῶι.- 

σις ἃ [οαπὴ νεγθατη τσαρακαλέσανσες Αγ, σοτγεχῖε Ζεαπε. είΐηοερς Ρα- 
ἐχοϊαίαᾳ περαῖοηδ, τηοπθηῖε ΝΥ εἰπκίο. 

11. καταδύομα.) Ογτορ. νἱ. 1, 35- 
καταδύεσθαι, ὑπὸ τῆς αἰσχύνης. Οεῖε- 

τατῃ Εἴοη. παῦεῖς Ἐπεὶ ταῦτα ΟἸΠΟ 
δέ. 

οὐδ᾽ ἄν] [ἃ τηᾶτρο ϑίερῃ. Ψυΐρο εἢ 
οὐκ ἄν, Ἰ)εϊποερ5 Εἴοη. οὐδὲ γώρ. 

12. πλὴν τεττάρων] ἘΔά. νεῖτ. ΟΕ. 
πλὴν ἤ τεσσάρων. 

ἘΝῚ ὁ δ᾽ ἀπολαβὼν] Ετοη, καὶ ὅς λα- 

βών. Ἰ)εϊποεὺβ Πολυνίκῳ τῆᾶτρο Ψ}}- 
ἸοΓ, 

προερῶν] Ἐκ τηδΥρῖπα ϑιῈρἢ. ἤος 
Ταδάεπιία Ζευηΐο τεσθρὶ ρῖο σπροσερῶν, 
αὐυοὰά τλῖΤΟΥ ἃ εϊήκιο ταϊεηΐα πῃ. 
ϑαρτα εξ. 3. εἰ τυρολέγομεν. πῃ Ρᾶ- 
τ, εἴ τροαιρῶν, 1ὰπ|. Ουε]ῇ, τῦροο- 
ων 

14. ὑμᾶς) Νυϊξαίαπι ἡμᾶς εχ Οπε, 

τ. εἴπητε, δεδέησαι ὑμᾶς. Ἐπκίατα Ε- 
το. ὑμᾶς Ὠᾶθεῖ, 

[Ῥτοὸ νυϊρατῖὶβ πη νΕ 5 : εἰ εἴ- 
σοιτε, ὅτι δέοιτο ὑμῶν ἡ στρατιὼ συνα- 
νασρᾶξαι σὸν μισδδὸν, 6χ ῬατιΓ. ΠΙΌτοΟ ὅτι 
δεδέησαι ὑμῶν [οτ θεπάατηῃ ξαϊδ, πὰς 
ἀεπιατῃ δηϊιηδνετίο, Εἰχ Ερῤιβοία.} 

συνανωπρᾶξαι) (Δρ. δπίθο. {εξξ. 40. 
παρὼ Σεύϑον ἡμῖν πὸν μισϑὸν πρᾶξαι, ἢ 
ἑκόντος ἢ ἄκοντος. [εἀ (ἐεξὲ, 17. ἀς ἱρῆς 
Τα ΠΡ 5, 4αϊθὰ5 ἀεθεθαίαγ βίρεη- 
ἀϊατη, ἐὰν τυράττητε αὐτὸν τὰ χρή- 
ματα. Όϊ ἔοτιαῆϊε τεξτ5 σράσσησθε 
{ογθαῖαγ. [Ιηΐγα νι}. 7. 21. ὧἀθ [σ6- 
ἀθουηοη ὶβ : ἐῶν τὸ παρὰ τοῦ νῦν ἄνα- 
πράξωσι. ἈὈΪ πηα]ε Ετοη. ἀναπράξωντα: 

Ὠδθεῖ. 
σπροϑύμως} Οπεὶῆε Εἴοη, [ἰδ 6γ. 
15. Λάκωνες ταῦτα, ἔφασαν) [,ξοῃ- 

Ὁ ἀ4 

1} 

Ὁ μ"- 

13 

΄ῳ 
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« »ο ἮΝ δύ 7ὔ 

ποιῶ ὧν θυνωντοῶι κρωτιστωῶνΣ 

7 ας Ε) 

τες πάντας τοὺς ἐπικαιρίους. 

ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΕΙ. 

ΝΩ͂Ν Ῥ “ 3} 
καὶ εὐθὺς ἐπορεύοντο ἔχον- 

᾿Ελϑόντων δὲ ἔλεξε Χαρ- 
-“" ς 3 ᾿᾿ ἈΠ Ἂ Ὗ ε "» Ὡ 

μένος" Ἐπ μὲν τί σὺ ἔχεις, ὦ Μηδόσωδες, πρὸς ἡμῶς λε- 

1δγειν" εἰ δὲ μὴ, ἡμεῖς τῦρός σε ἔχομεν. Ὁ δὲ Μηδοσά- 

δὴς μάλω ὑφειμένως" ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μὲν, ἔῷη, λέγω, κεὼ 
7 ΐᾧ ἐςἜ ε) 9 » ἢ 45. 

Σεύθϑης ταῦτω,, οτι ἀξιοῦμεν, Τοὺς Φίλους ἡμῖν γεγενή- 
΄ ᾿ς Ἄς Ψ 7 ς ἀν ὧδ -«“ ᾿ δ ΄ μένους μή κακως πάσχειν ὑῷ᾽ ὑμῶν" ὃ τι γὰρ ὧν τού-- 

-“-ὦ» ο“ ε ὰ ΕΣ “ « 5 

τους κωκως σοίήτε, ἡμῶς δὴ «ποιεῖτε; ἡμέτεροι γάρ εἰσίν. 
ε Ὁ 9 ς ν᾽ ἢ ᾽ ͵7 δ ὌΝ δ 17 Ἡμεῖς τοίνυν, ἔφασαν οἱ Λώκωνες, ἀπίοιμεν ὥν, ὁπότε 
Ἂν Ν 3) ς “ Ἔνι ἂν 3 » Ν 

τον μισϑὸν εχοιεν οἱ ταυτῶὼ υμιῖν κατωπράξαντες" εἰ δὲ 
Ν 2 »Ἤ Χ Ἂς ἊΝ" ΄ Ψ Ἁ 

μῆ; ἐρχόμεθα μὲν καὶ γὺν βοηθήσοντες τούτοις, καὶ 
᾿ » δὰ ,ὕ Δ Ν ἢ », δ, 

τιμωρήσομενοι ἄνδρας, οἱ Τουτοὺς ὥαρθω τοὺς ορκοὺυς ηδ- 

κησαν' ἤν δὲ καὶ ὑμεέϊς τοιοῦτοι ἥτε, ἐνθένδε ἀρξόμεθα 
ν Ἂν 

Ιϑτῷ δίκωιω λωμβάνειν. Ὁ δὲ Ξενοῷῶν εἶπεν ᾿Εϑέλοιτε 

δ΄ ἂν, ὦ Μηδόσαδες, τούτοις ἐπιτρέψαι, (ἐπειδὴ φατὲ 

Φίλους εἶνωι ὑμῖν) ἐν ὧν τῇ χώρῳ ἐσμὲν, ὁπότερω ὧν 

ψηφίσωνται, εἴθ᾽ ὑμᾶς τρροσήκεν ἐκ τῆς χώρας ἀπιένωι 

10 εἴθ᾽ ἡμᾶς; Ὁ δὲ ταῦτω 

οἷανί9 Λάκωνες, ταῦτα ἔφασαν εἀϊάϊτ, 
48. ἀπ πέϊιο τὶ Ρτορίεγ (ες η5 
καὶ ἄλλω Ῥτερρίδοεῖ. 

ὁποῖα) Εαὰ. νεῖς. σαεῖ, Γοχ ρίαγαση 
ὅμοια (αῇα]ῖο ἵπ ὅμοιω ὡς τηὰταν]ῖ, 

Ἔλϑόντων)] Θιιοά εἰ ἴῃ πλᾶτρῖηθ 
ΒίοΡῃ. απ, Εἴοπ. ἐλϑὼν τη 8 
Ρτθίεσο νυϊραίο ; “υοηΪΑ ΠῚ Ρ] ΓΕΒ 
σατὴ ΟΠδγπλῖηο ρτγοίεξιὶ οτασῖ. Ατιϊ- 
οἷβ. ΡΈΠΙΕΝΙ 6] αἰ πλοά!, οτα οὺ ργοηο- 
τηῖης αὐσῶν, Δ πηιοάπτ ἔχης [ἀπ}}}18- 
ΙΕ5. 

μέν σι Ουεῖξ, μέντοι, Ῥοίξ λέγειν 
1ή{6]}Π1ρῈ λέγε δή. Βιερῇδπαβ Ἰρίατη 
λέγειν τηυίαηάατ [αἰ ρ᾽οααῖαΓ [η 
λέγε. 

16. "λέγω, καὶ Σεύϑης σαῦσα] [ἃ 
ψΌΪσῸ Τοτρτατη απο ἰοσαιη ΝΥ ΕΙ͂Κα 
οοτγεχὶῖ. εῦεῦθαῖς δπὶπὶ εἢδ ἀλλ᾽ 
ἐγὼ μὲν, ἔφη, καὶ Σεύϑης λέγομεν ποῦφο. 

Φίλους ἡμῖν] Βάά. νεῖῖ, ὑμῶν, Ετοη. 

ΡὈἰάπα οὔϊπῖ. ϑρϑοϊοίο ποπι)ῖπα ᾶρ- 
Ρεϊἰαι ἴπσοὶαβ ϑϑιαῖῃθ ἱπηρετῖο ῃμὰης 

μὲν οὐκ ἔφη" ἐκέλευε δὲ 

ἰδ] εξῖος. εϊηάς σούτοις ΡΙῸ σούτους 

Εάά. νεῖ. (ὐσυε!. 
17. ταῦτα ὑμῖν καταπράξαντες) Μα- 

ἸΙε Εἴοῃ. ταῦσα πράξαντες. 
καὶ νῦν) Οτάο παιίνιβ εὐᾶΐῖ νῦν καὶ. 

βοηϑήσοντες τούτοις. 
τὼ δίκαια λαμβάνειν) ϑιιρτα [εξὲ, τ4. 

ὅχαν τὼ δίκαια ἔχωσιν εταηΐ τῷ ὃ, 1ὰ- 
ἴα, ΠΙρεπάϊαπι ; ἀ6. αυὰ ποίϊοπε αἸ- 
δϊαπὶ δά Ἠε]εηΐϊοα νἱὶ. 4.5 4. ααθὰ5 
6446 Ἰἰοστπι Ρ] ϊᾶγο ἢ! ἴθ ίοης ο. 
40. τὰ δίκαια πὸϊς ξένοις σ΄οιεῖν, 5εά 

ἢ. 1, διηδίβας ἀἰϊέϊωτῃ, - φυῇ ἤἥτηὰ! 
δίκην λωμβώνειν γηϊηἸΘηζΓ ΓΔρΟΠα65. 
ΡῬιο ὅρκους ΤΑΓΡῸ 5.ΕΡΉ. νόρους (αἴ, 

φίλους---ὑμῖν) 11τὰ Ῥατ, Ετοπ. ρτὸ 
ὑμῖν, Ρτϑίετεα Εἴοη. φίλους ἔφατε 
ὑμῖν Ὠᾶῦει. Πεϊπάθ ὁποτέραν ψηφ. 
Ῥατι, παῦεῖ. 

᾿ προσῆκεν] [ἃ ΕΧ ΠγΔΓΡΙΠ6. Βίςρῆ. 
Ῥατι. Ετοπ, νυϊραϊατῃ πρόσϑεν ΘΟΙΓΕς 
χις Ηυϊομηίοη. 



ΤΙΒΕΒ ΝΠ]. ΟΑΡ, ΓΧἹΙ. 409 
, ν᾿ Ἴ ᾽ -Ὁ ἂἶ 

μώλιστω μὲν αὐτὼ ἐλϑεῖν τὼ Λάκωνε παρὼ "Σεύϑην 
περὶ τοῦ μισϑοῦ, καὶ οἴεσθαι ὧν Σεύϑην τοέϊσωι" εἰ δὲ 

΄- μν »“»8λὙ ϑὸ ἥ ΄ Ν 27 ε 

μή: Ξιενοζωντοῶν συν αυτῷ σεμπσειν, κωι συμπράξειν υσι-.- 

» Η Ε »»"ν Ἃ ἈΝ Ων» Ὃ ͵] 

σχνειτο ἐδέτο δὲ τῶς κωμῶς βῆ ΚώεΙν. 

Ἶ οἾ ΓΞ »ν ἥῳ - 9 ΄ο»-ὦῃὦ δ » ᾽, ᾽ 

πεμπουσι τὸν Ξενοζωντω καὶ σὺν ἄἁυτωῳ, οἱ ἐδόκουν ἐπί- 
2 “ ε ᾽΄ .3 Ν ΄ Ν Ν ᾿ 

τηδειότατοι ενω.. Ὁ δ᾽ ἐλθὼν λέγει πρὸς τὸν Σεύθην" 

Οὐδὲν ἀπωιτήσων, ὦ Σεύθϑη, πάρειμι, σὲ, ἀλλὼ δὲ- 21 

δάξων, ἣν δύνωμαι, ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχϑέσθης, ὅτι 
ἐμια. » ᾿ΨΨΕΓΈ ἄν εν 5. δ 
ὑπὲρ των στρθωτιώτῶων οὐσπήτουν σε, ὦ ὑπεσχοὺυ αυτοῖς 7Ζῤρο- 

᾿᾿ Ν κ᾿ "᾿ 3 π’ 3. ΑΖ [- ᾿Ξ 

Θύμως" σοὶ γὰρ ἔγωγε οὐχ, ἥττον ἐνόμιζον εἶνωι συμῴερον 
5 “ ἿΝ » ᾽ οὦ ΄"΄ο ζ 

ἀποδουνωι, ἥ ἐκείνοις ἀπολαωβειν. Πρωτον μὲν γὰρ οἶδοω, 22 
ἥν ἡ Ἶ δ 3 Ν ,ὕ "ἢ ΄ 

μετὼ τοὺς Θεοὺς εἰς τὸ ζανερόν σε τούτους καταστήσαν- 
με 7 ζ΄ » Ζ ἊΝ δ Ν 

τῶς, ἐπεί γε βασιλέω σε ἐποίησων τσολλης χώρας καὶ 
ο“ 9 ᾿᾿ “ » 7, 2 Ἀν 7 

στολλων ἀνϑ)ρώπων" ὥστε οὐχ, οἷόν τ εστι λανϑάνειν, 
37) 4 "ἢ 32 4 5 Ἂς 2 

οὔτε ἥν τι κῶλον, οὔτε ἥν τί ὠισχρον ποιησής. 
Ψ 

Τοιούτῳω 28 
1 7, 5 Νς 25 »Ψ' ἡ τῶν Ὁ ἊΝ "»“ - 

δὶ οΟΥΤί ἀνδρὶ βέγω μὲν βίοι δοκεέὶ εἰγῶ!, μή δοκεῖν ὐὐχιον- 

ρίστως ἀποπέμψασϑαι ἄνδμως εὐεργέτως ; μέγα δὲ, εὖ 
3 7 ᾿ἀδὰ" ς 7 5 7] δ Ἄ ΄ 

ὠὡΐκουεῖν ὑπὸ ἑξακισχιλίων ἀγζπρωπων" Το δὲ μέγιστον, 

΄“ "7 Ν Ὃ»" .« Ες 

μηδωμῶς ὠὐπίστον σώυτον καταστήσῶι, ὁ τί λενείς. 
- ΒΡ. ὰ -“" ᾽ν ΕῚ ὔ 3 Δ 

Ορω γώ ο Τῶν μὲν ἀπίστων οτω οὺυς καὶ ἀδυνάτους καὶ 24 μ μ 

19. μώλιστω μὲν] Εχ Ουεϊξ, εἰ Ε- 
ἴοῃ. μὲν δάϊεοϊ, 4ποά {επηυεηίς εἰ δὲ 
μὴ Διισαβ. υἱὰ5 ροίαϊαῖ, ατὶ Ὀεηε 
ἀοσυϊς Ψίρετγαβ Ρ. 416. εἀ, Ἠετπιδη- 
πΐ. ΡῬίαιο σοτρίϑ (εξϊ. 63. καὶ παρα- 
σκευασσέον μάλιστα μὲν μηδὲν δεῖσθαι τοῦ 
κολάξεσϑθαι" ἐὼν δὲ δεηθῇ ἢ αὐτὸς-ττιῖσε- 

ϑετέον δίκην καὶ κολαστέον, ϑεὰ εἰίατη 
πο [επυεηΐς εἰ δὲ μὴ, πες ἐῶν, Δ ϊ- 
θεῖ ἰΙάεπι ᾿υϊάετη [εξὶ, 82. ἐνίοσε δὲ ἄλ- 
λην εἰσιδὼν ὁσίως βεβιωκυῖαν (Ψυχὴν) 

καὶ μετ’ ἀληϑείας ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ ἄλ- 
λου σινὸς, μέλισσα μὲν Φιλοσόφου----ἠγώ- 
σϑη τε καὶ εἰς μακάρων νήσους ἀπέπερμ ψε. 
Οἢ, δά Πῦτατὰ ἀς Εααϊταῖ. ν]. 14. 

πεῖσαι] [ἴὰ τηᾶτρο ϑῖθρῃ. ΠὈεγ Βτο- 
ἀφὶ, Ραυ. τοῦ. Ψα]ρο εἴ ἀκοῦσαι. 

πέριστειν] Ῥτορίεσ [εεη8 συμπρώ- 
ξειν Βίορ δηι5 πέμψειν τηα]οθραῖ : [εἀ 

ΡΓΘίε 5 ἢος ἰεπηρα5 ρεπάει δδυς ἃ 
ψεῖθο ἐκέλευε, Ἐεέϊε ετἰατὰ Ὑν εῖκε 
ταοηαϊτ, εϊηάς πρὸς Σεύϑην Ετοη. 

21. πάρειμι, σὲ] Ῥτοποιηθη οτηϊί- 
ταπι Ρατγι, Ετοη. εαυϊάεπι ροῖ διδά- 
ξων τεροῇίμπι Πη8]}Π1. 
. ἤν δύνωμαι] 11ὰ Ῥαγ, ΨοΪρο ὡς ὧν 
δύνωμαι. 

ἀπολαβεῖν] Μαῖε πιᾶῖρο ΜΠΠοΙ, 
καταλαβεῖν ὨαὈεῖ, 

22. αἰσχρὸν] Εἴοῃ. κακόν. ἀεῖπάς 
ἙἘηά. νεῖῖ,. ποιήσεις. 

23. μοι δοκεῖ ) Ματγρο ϑίερῃ. Ῥατιιΐ, 
Ετοη, ἐδόκει. 

ἑξακισχιλίων) Ὠϊοάοταβ πεντακισχις 
λίους φῬοίαϊς, ἴῃ Ἰοσο ἔαρτα ἃ]]αῖο δά 
Οδρυϊ 5. {εέξϊ. 13. 

δ᾽ σι λέγεις] Εἴοη. ὅ΄ σι λέγοις. αυοᾷ 
ἔετε ργοῦᾶν τ Π,. 

Ἔντευϑεν 20 



4το ΕΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΒΙ. 

ες Ἂ, ) ΄ δ 93 ΝᾺ 

ἀτίμους τοὺς λόγους πλανωμένους" οἱ δι ὧν Φανεροὶ 
5» 3 ΄ 9 -» 7 ς 7 ,, ΄ 

ωὠσιν ὠλήϑειων ὠσκουντες, τουτῶν οἱ λογοί, ἥν τι δέωνται, 
5" ἈΧ “-“ ἐᾷ 3... ἢ ἂν ἂν να ΕΝ 

οὐδὲν μυέϊον δύναντωι ἀνύσασϑαι, ἢ ἄλλων ἡ βίω" ἥν τε 
Ν ͵ ἤ 7 - Ψ ΕΣ 

τινον σωφρονίζειν βούλωνται, γιγνωσκω τῶς τούτων ὠσει-- 
Νο 3 ὯΝ , ὮΝ "7 ἯἩἴἾ ν , 

λῶς οὐχ, ἡττον σωφρονιζούσας, ἡ ἄλλων τὼς ἤδη κολά- 
ΞΖ ΄ ς “΄ ε - 327 ΓΝ 

σείς᾽ ν τὲ τω τὶ υπισχνωντῶιϊ οἱ τοίουτοι ἄνδρες, οὐθεν 
"“ 7 δ ς 7) -» ͵ 

μειον διωπράττονται, ἡ οἱ Φλλοι πωρωχρήμνω διδόντες. 
9 ΄ Ν ., ψἾἼΤ 7 »- εν» ΧΖ 

25 Ανωμνήσϑητι δὲ καὶ συ, τι τροτελεσώς μιν συμμώχους 
«ε ἄρ 9) ΄ ᾽ .«“ 5 ΄ ΟῚ] .᾿ 3 

ἥμως ἔλαβες. Οἷἱσϑ᾽, ὅτι οὐδέν: ὠλλὼ πιστευϑ εἰς ὡ»λήη- 
Α ἂὶ, 2.7 3, 4α. ΄ ᾽ ͵ 

9 εύσειν, ὧ ἐλεγές, ἐπήρως τοσούτους ἀνιδρώπους συστρω- 
" ἥ , » Ν 9 

τεύσασϑαΐ τε καὶ συγκατεργάσωσϑωί σοί ὠρχῆν, οὐ 
΄, Ψ ΟῚ 7 Υ .“ Ἂ “ “- 

πεντήκοντω μόνον ἀξίων τωλάντων, (ὅσω οἴοντωι δεῖν οὗτοι 
“Ὁ » ἴω 5 ᾿" ΕῚ “»Ἥ “Ἢ 

φΟγὺν ἀπολωβέν) ἀλλὼ πολλαπλασίων. Οὐκοῦν τοῦτο 
Ν “ Ν ᾿ ᾿ Ἂς Ν 

μὲν πρῶτον, τὸ πιστεύεσθ αἴ σε, τὸ καὶ τὴν βωσιλείων 

24. ἀνύσασϑαι) (ὐοηεφμῖ. Μαῖοκε- 
ὩΔΤῚ1 ἐπηεπήδιϊοπεπ, ρτοροίιαπιὶ δή 
ὙΠεοοτῖτὶ [ἀν}}. νὴ]. 17. ναϊραίο ἄν 
ἔσεσθαι (αὐ ται Ζεαηθ. [106γ Ετοη, 
δος οπηηΐϊᾶ ὄν «, δέωνται----ἢ ἄλλων 

οὐὔλὶῆε. (Οείογατα νυ]ραίατ δύνωνται 
οσὰπὶ ΕΠ Πκῖο σοττεσί. 

γιγνώσκω) ΤλὈες Βτοάδὶ γιγνώσκων. 
Βεϊπάςε δῖθρῃ. σατὰ ᾿ἰῦτο Ῥατγ, εὰ π|- 
αὰς Τεουΐα5. Ζεαηδ εα ὕ ειηκε ἀδάε- 
τὰαηϊς στὸ ἤδη κολάζειν. ἘΛά, νεῖί, 
Ουεῖ. Εἴοη. ἄλλων τε δὴ κολάσεις. 

Γαβαα] ῖο ἄλλων δὴ κολάσεις. ΜΙΗΙ  ἸΪ- 
Ῥτοτγαπι εὐἀϊίοτα πη (οτρίυτα νεγαὰ νηα 
εἴ, φυᾶτη, αυἱ8 τάτοῦ εἷξ ἀϊσεηαὶ ἔοτ- 
τὴδ, ΠΙὈγατὶϊ τηπίαγαηῖ. ὙΠαογάιάϊς5 
1|Ότο ἱ. τὴν σῶν γεφυρῶν οὐ διάλυσιν, εἴ 
1ιδτὶ ν. ο. ρο. κατὰ στὴν οὐκ ἐξουσίαν 
τῆς ἀγωνίσεως Ἰσεῖ σοπτρᾶτατα, δεά 
ΡΙαπα υτὶ ποῖεγ Ὠεπιοῆἤεπαβ Ρ. 664. 
τὴν ἤδη χάριν τοῦ μετὰ ταῦτα χρόνου 
«αντὸς περὶ πλείονος ἡγεῖσθαι. 

ἤν σέ σῳ «ὶ] Ρατι. ἤν σότε. 
ὑσισχνοῦνται ἘΔά. νεῖ. (σαε]Έ. 

οὐδὲν μεῖον διωπρώταονται) Υ αἱραία τη 
διαπράτσειν εχ Ῥατιί, σοτγεχὶς Ζευηε, 
[64 μείω ταϊααϊο οαπὶ ΝΕ ἤκῖο, μρεῖον 
εχ Εἴοη. τεοερὶ. οὐδὲν ΕΠ ῥτο οὐ ροῆ- 
ἐὰπὶ οεπίεραι Ζεαπε. [τὰ ρᾶυϊο δη- 
ἴεα εἴἶξ οὐδὲν μεῖον δύναντωι ἀνύσασϑαι. 

Πειηάς 

γνεῖκε νυἱραία τη διωπράττειν τενοοᾶ- 
νἱῖ, Δ] !ΙΊΘ πατῇ 8}} ἢ. 1. ααϊα ΠΌΪ ἱρῇ αἱ- 
σαπίαγ ρῥγοοϊρυρδιαπράτσεσθαι, τοη 
8}1|8 διαπρώττειν, αἴ δηῖξα οἱ λόγοι εο- 
τὰ πὶ ἀνύσασϑαι Ἰρῇβ, Ποη ἀνύτειν 8115. 
ΑἸιοφαΐη διασράταειν ροίΠ5 τεΐεττε δά 
δηϊεσεάςῃ5. γιγνώσκω. ---- (εἴογα πὶ οἱ 
δηία ἄλλοι ἀεοίξ ἴῃ Εαά. νεῖι. πε , 

25. Οἶσθ, ὅτ) Ψαϊραίαπι οἶδ᾽ ὅτι 
σοτγιρὶ γυΠΠι Ματείαβ, αυοά ἕἔξοϊς 
γνεΙ͂Κα. Βρτγερίατα Ματεῖὶ δηποῖδᾶ- 
τίοπεπὶ ογηϊῆς Ζειπα. 

συγκατεργάσασθαι] ϑιτηρ οἱ κασερ- 
γάσασϑαι εχ Είοη. Γαδδίταὶ. 

πεντήκοντα) Μαᾶῖρο ϑίερῃ. Ραγΐ, 
Εἴοῃ. σριώκοντα. θείη σῈΡ58 ὅσω οἷόν 

σε Ῥατῖ. Ῥοῆεα πολλασλασίω Ἑάά, 
ψεῖι. στε]. 

26. πιστεύεσθαί σε] Εἴοῃ. σε ἴπ σε 
ταῦϊζαί ; [εξ σὸ οτηϊίαπηι Εάα. 
νεῖί, συε!ῇ, παῦες ϑίερῇῃ. οαπὶ Ῥατῖ. 
ἀεϊηάε κατειργασμένων εἴ ἰπ Εαά. 
νεῖ. Ουε]ῇ, κατεργασαμένων Είρη, 
καπτεργωσώμενον Ῥατὶί. Τιδοποϊανὶας 
κωσειργωσμένον εὐϊάϊτ, εἰ ἃπίες εὐπὶ 
Οβῆα!ο, αυοά ἰπῃ δηποιδεοηϊ ας Ἐ- 
αἴ, (δουηάδβ ργοῦδανὶς ϑιορἤδπαβ. τὸ 
χὴν----κατειργασμένον σΟΠ]εσαΥδῖ Εἰἰᾶ τη 
Μαυτεῖαβ. Εαυϊάετῃ ὃχ Ραγίί, εἰ Ε- 
ἴοῃ, κασεργασώμενον τοῖα! ]. 
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Ἀ 7 7 οὖ 7 ΕΣ Τ " » 
σοι κατεργωσώμενον, τούτων τῶν χρημώτων ὑπὸ σοὺ πι- 

΄ γ7 Ν 3 ͵ -“ ΄ ε -»“ 

πρώσκετωι. 18, δὴ, ἀνωμνήσϑητι, πὼς μέγω ἤγου 27 
2 7] ὰ -»Ὕ 7 9 

τότε καταπράζξωσϑθαι, Ὁ νυν καταστρεψ,ώμενος ἐχείς. 
Ε ᾿ Ά “Ὦ» {ὦ Ε ΝΥ ὃς -“» Ρ, "»“, 

Ἐγω μεν οἶδ᾽, ὅτι εὔξω ὧν, τὼ νῦν πεπρώγμενω μῶώλλον 
Ν -» ἈΝ 7 ζ “Ἥ 

σοι καταπρωχιϑήναι, ἡ πολλωπλάώσιω τούτων τῶν χρή- 
͵7 ων» δ »“" 7 , 

μάτων γενέσθαι. Ἐμὰ τοίνυν μέζων βλάβος καὶ αἷ- "8 

σχίον δοκεῖ εἶνωι, τὸ ταῦτω νῶν μὴ κατασχεῖν, ἢ τότε μὴ 

λαβεῖν, ὁ ὅσω Μη χαλεπώτερον ἐκ πλουσίου πένητα γενέ- 

σϑαι, ἢ ῇ τὴν ἀρχὴν μὴ σλουτήσαι" καὶ ὅσῳ λυπηρότερον 
3 τ 5 7 » ἿΝ Ε Ν Ν »" 

ἐκ βασιλέως ἰδιώτην ζφρανήνωι, ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεύσωι. 
3 »᾿»΄“ο:2Σ ΕῚ Ἁ « ς "- ς ᾿ 

Οὐκουν ἐπίστωσωι μέν, ὅτι οἱ γὺν σοι ὑπήκοοι γενόμενοι 29 
3 ͵΄, »" “ΟΡ ἘΝ "»" "57 3 Ε 

οὐ φιλίᾳ τὴ σὴ ἐπείσθησαν ὑπὸ σοὺ ἄρχεσθαι, ἀλλ 
ἄν 4 ΄. ΨἘ2 5 -“ δ 7 2 7 Ζ 

ὠὐνογ χη" κῶὶι οτι ἐπιχείροιεν ὧν πώλιν ἐλεύϑεροι γγνε- 
» ͵ 3 “ς 7, Ἄψ εἶ " 

σθαι, εἰ μή τις αυτους φόβος κατέχοι. ἹΠ]οτερως οὔν 80 
ψ͵, " Ἂ ἰτρᾳ Ζ 3 Ν ἔν Χ 

οἴει, μᾶλλον ὧν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς, καὶ φρονεῖν τὰ 
7, 5, ἀν» ἊΝ, ͵] «“ πν 

πρὸς σε, εἰ ὁρῳὲν σοι τοὺς στρωτιωτῶς οὕτω διοικειμένους, 
ς »" ὧν ΑΥ͂ Π Ἂς Ψ “: 7 495 Ἂ ͵Ν 
ὡς νυν τὲ μενγοντώς ὧν, εἰ συ κελεύοις, αὖθίς τ᾽ ὧν τῶώχυ 
ὃ Υ » .7 57 7 “Ψ 5 Ψ' 

ἐλθόντας, εἰ δέοι, ἄλλους τε, τούτων περὶ σοὺ ὠκούοντως 
Χ 5 ον Ἂ οἶδ ε 7 ων 

πολλὰ ἀγωϑὲ, ταχὺ ἄν σοι, ὁπότε βούλοιο, παραγενέ- 
᾿Ν 3 7) Ζ7΄ δ 57 Ε -“ 

σϑαι" ἢ εἰ κωτωδοξάσειαν, μῆτε ὧν Φλλους σοι ελθϑέν, 

27. "19, δὴ} ΑἸτεγαπι ἀγρα πι δ π Τῇ 
ἐχοσγαϊταγ ἤσγα}}} τατος, αὐ ρτὶιι5 εξ, 
25. ἀνωαμνήσϑητι δέ. Ὠεΐποερβ. ἦγοῦ 
τότε καταπράξασϑαι ἀεάϊ ρτο ναυ]ραΐο 
ἡγοῦ τοῦτο καταπρᾶξαι. Τῃ Ῥατ, εηἰ τὴ 
εἴ ἡγοῦν πότε, ἰῃ Εἴοη. ἡγοῦντο σότε 
κασαπράξεσθαι νῦν, Ορροππίατγ ΠῸΪ 
“ότε (ποη τοῦτο) εἰ νῦν : εἰ κατασπρώτ- 
τειν ἀϊοίτατ, 4αϊ ἀἰτοτὶ ααϊὰ ρεγβοϊε. 

28. σὸ ταῦτα) Οαεῖϊῇ, σοσαῦτα. ἀε- 
ἱπάβ μετασχεῖν Ρατ, Εἴοη. 

ἢ τὴν ἀρχὴν] Ατισοαϊατα εχ Εἴοη. 
δαϊ]εοὶ. 

29. ὑπήκοοι) Ψυϊραίατη ἐπήκοοι ἴα 
σοτγαχὶς Πιβοποϊανία5, εἀπηηὰς ἰοτὶ- 
Ρίυτατη ἴῃ ΟΟάϊοϊθα5 τέρατα {ε τ6- 
ἤαϊὰγ Ματγεῖυβ. 

ἄρχεσναι)} ῬΑΥ. Εῖοη. ἄρξασθαι. 
ἀξὶπάε ἐλεύϑεροι γενόμενοι ἔὐζοη, 

30. Ποσέρως οὖν] Εἀά, νεῖί. ΘΕ], οὖν 
οπητταηῖ, θεῖ εἰἰδπῈ τηᾶῖρὸ ΨΊ]οΙ, 

φρονεῖν τὰ πρός σε] Ῥατίί. τοη. σω- 
φρονεῖν τὰ τορόσϑεν. Ῥτοοίδτεα Εἴοη. 
φοβείσθωι ἄν σε αὐτούς. Τεϊπάς εἰ 
ὁρῶσι Εαὰά, νεῖ. σε], 

κελεύοις)] Ναϊπαΐαπι κελεύεις εχ 11- 
Ὀτῖ5 1115 τὰ σοττεχῖὶ Ματείαβ. 

ἄλλους «:] Εάά. νεῖς. Οσυε], ἄλλως 
σε. ἀεϊπάς ὅπόσε βούλοιο Ῥτο νυ ]ρατῖῖς 
πρὸς ὃ σὺ βούλοιο ἀξάϊ εχ τηᾶτγρὶπε 
διῈΡἢ. Ῥατγὶ, του. Τὸοῖ εηΐπὶ πιο- 
ΠΟΙγ Πα νοσᾶῦυΐϊα οταϊϊοπεπὶ Ὥρη 
ςεἰεετῃ [εὰ (σορδ5 δοϊαπέ. 

σπ΄αρωγενέσϑαι}) ἴτὰ Π|ΡΕγ Ῥατι. φαοὰ 
Ροϊυϊαί το ρ 8. τοῖῖεβ δηίεσεάξηβ ἄν. 
Μίγου νυϊραίαῃ πὶ τυαραγίγνεσθαι ἃ 
ὙΥ εἸΚιο δἰΐατα τοϊογαΐατβ. 

ἄλλους σοι] Ῥτοπογηθῃ οτηϊίαπε 



412 ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓́ΤΕ, 

7 9 ΄“ »“-᾿ Ὁ» 7 ἰωὰ 

δ ἀπιστίαν ἐκ τῶν νῦν γεγενημένων, τούτους τε αὐτοὶσ 
3 Ν ὁ “ ΩΝ ͵ 3 ᾿ς Ἂς » Δ "ΝΣ 

51 εὐνουστερους εἰν! ἡ σοί; Αλλὼ μην οὐδὲν πλήϑει γε 
« »"ὋΣ τῇ ἶν ὔϑ ᾽ Ἂς ,»"» 3 

ἡμῶν λειφ,ϑέντες ὑπειζών σοι, λλω τροστώτων ἀπορίω. 
» ο»"ν ο Ν "»“ὦὝ ͵7 Ἂς », Υ͂ 

Οὐυκοὺυν νυν καὶ τοῦτο κίνδυνος, μῆ λάβωσι τπροστωτῶς 
ΓΝ μὰ εὖ ͵7 ἂν φ Κἂν ΠῚ »“ ΕᾺῚ 

αὑτῶν τινὼς τούτων, οἱ νομίζουσιν ὑπὸ σοῦ ἀδικεῖσϑωι, ἢ 
7] 7 Ἂς ϑ»ς ε Ἃ 

καὶ τούτων κρείττονας τοὺς Λακεδοωιμιονίους, εῶν οἱἍ μεν 
᾿»" ς 5 »“"ν ᾿ 3 ᾿΄"»οὖ΄ 

στρωτιωτῶι, υὑπισχνωντῶι τρολλυμότερον αὐτοῖς συστρω- 
» ϑ ϑὸς Ἂς Χιὶ -“" 3 7 ς Χ 

τευεσιῖωι, ἐῶν τῶ τῦαρῶ σου ἀναπράξωσιν, οἱ δὲ Λωκε- 
“ ΄ς Ν »- »-» »-»- » 

δοιμόνιοι, δὼ τὸ δέεσθαι τῆς στρατιῶς, συνωινεσώσιν 
» » “ « Ἂς ΡΒ. " ἰὰ ᾿ζ 

92 αυτοις τῶυτῷώ. οὔτι γεμῆήν οἱ υπὸ σοι Θρώκες γενόμενοι 
ων ΠΝ Ἃ 32 3 3 Ν ᾿, Ἴ » 

σολυ ὧν τοροϑϑυμότερον ἰοίεν ἐπι σὲ ἡ σύν σοι, οὐ ἄδηλον" 

σοῦ μὲν γὰρ κρατοῦντος, δουλείω ὑπάρχει αὐτοῖς" κρω- 
΄ ΝΥ "΄"ο“ 3 

58 Τουμένου δὲ σοῦ, ἐλευϊερίω. Εἰ δὲ καὶ τῆς χώρας τρο- 

νοέίσθαι ἤδη τι δὲι ὡς σὴς οὔσης, ποτέρως ἂν οἴει ἀπαϑὴ 
»"» δι ὦν “" »“" Ε ὩΣ « »“Ὕ ΕἸ 

κοκῶν ὠὐτήν εἰνῶ! μούλλον, εἰ οὐτοῖ οἱ στρωτιωτῶι, ὥπτ6- 

ἙἘπὰάᾷ. νεῖῖ. σας], δεαυθηβ γεγενη- 
μένων εχ ἰἴὈτο Βτοάθι εἰ Εἴοη. ροΐαϊ 
ῬΓῸ γενομένων (ΟἸοσσο, ασαοά (οἰετγαν ῖ 
ἴάσπεη εἶκε. [ηῇτὰ (βἕλ. 32. οἱ νῦν 
ὑπό σοι γενόμενοι εταῖ, ΑΌΪϊ νῦν οὰπὶ Ἐ- 
τοῦ. ΠἰΌτγο οὐἹῇ. 

21. οὐδὲν σπλήϑε}] Οσαεῖ, Βα, Ε- 
ἴοῃ. οὐδὲ σ΄“λήϑε.. ἀειπάς ληφθέντες Ἐ- 
ἴοῃ. 

φοῦσο κίνδυνος]. Απ Ὀεπε ἀϊοδίατ, 
ἀαθιυ5 ἤθοτθο. τοῦτο ΔΌεΙα τα} 1ΠΊ. 

[Οὐκοῦν νῦν καὶ σοῦχο κίνδυνος. (οἵ- 

τσθηάστ εξ Ἰηίετία ρτθοροπιοηα 
διὰ ἴτὰ : νῦν καὶ διὰ τοῦτο κίνδυνος, τηο- 
παὶ [αρτὰ ἰῃ ἃπποίδτοπε δὰ ν. 9, 21. 
ΟΌϊ εἰ εἰἰὰπὶ ἀὸ νατιθίαῖα (οτγὶρίατγϑ 
Οοάϊσαπι. ἔχ Εριβοία.} 

λάβωσι τσρ. ἃ. τινὰς] ἙΔά. νεῖ, 

Ουε!ῇ, λαβεῖν τυροστώτας τινὰς αὖ- 

τῶν. 
ἀναπράξωσιν] Ἑϊοη. ἀνασπράξωνται 

παῦεις, φαοὰ δά πὶ 65 ταδί πὰ ρῥτο- 
Ὀατὶ ροίε, (εἀ ναϊράτατη ρτγοΐεγο, δά 
Τιοεάφοιηοηΐος τείεγαπάτη, ὄὍεεῖε- 
τὰπ τὰ εχ Ῥατ, τεέϊε ἰπίεγοῖς Ζεαπε : 
Ιάδτη εχ βούδη νῦν μοί σοῦ δΔαά!α!ς, 
αυοά σαπὶ ὙΝ ΕἰκΊο οὐ", 

διὰ τὸ δεῖσθαι!) Νυϊφαίαχῃ δέεσθαι, 

(ἀπηυδῆ ἰοπίσατη, ποῦ Αἰ(σ.ΠΊ, 
τηὰϊανὶ, [τὰ {ὰΡτὰ νἱϊ. 45 8. δέεται 
οσοτγεχὶς Ζεαπα. δεῖσθαι εἴ 1. 6, 13. 
Ὑἱθω, 30. εἴ 8:18], 

32. οἱ ὑπό σοι!) ἘΔά. νείτ. σαε], 
Ετοη. ὑπό σου, αιὰπῃ Γοτὶρίαγαπὶ ἐχ- 
Εηλρίο ΤΠυογαάϊάἀϊ8 1. το. ἀδίεπαάεγα 
σοπᾶῖυγ ΑὈτοίοἢ ]αο!ά, ὙΠαογά. 
Ρ. 113. {εὰ Βιορῃαπαβ σοι εχ Ρασιί. 
ἀεήάϊι. ΜΨυϊρο ἱπιεγίεγεα πὰ νῦν σὰ πὶ 
Ετοη. οτηϊῆ. (ΟἿ, δὰ {εξϊ. 30. 

τυροϑυμότερον)] (σα ε]. τσροϑυμότεροι. 
23. κακῶν) Ἐτοη. οπηῆῖ ; πᾳ πῃ 

ἐγκαλοῦσι ἀξ οτεάίτοτα ἀθοϊτατη τερο- 
φεπίθ οοτᾶπῃ Ἰυαάϊοα αἰοὶ ποίὰπι εἴ 
ἄοοσυϊ ἴῃ [μΘχίοο στ. ἢ οοτατὶβ ἐχοτη- 
Ρἰὰ ἀὰο εχ ΤτᾶρεζΖ. Ρ. 367. τὰς μὲν 
σριωκοσίως δραχμὰς ἐνεκάλεσεν ἐμοί. εἴ 

οοηίγὰ Εαιῃγη. Ρ. 402. οὐ χρέος ἔγκο- 
λῶν ροία!ς Ηατοπίπίοπ. ΤοσὺΞ ομὰ- 
πἰαπὶ οἰατ τη εἢ ᾿επιο Πεη]ς 
σοπίτα Δρϑιυτ πὶ Ρ. 9οο. διὰ «ί τοΐ- 
ρυσι ἐπιδημῶν μὴ ὅτι δικάσασθαι, ἀλλ᾽ 
οὐδ ἐγκωλέσωι μοι ἐσόλρησε ; ---- σῶν 
γὰρ τοιούτων ἐγκλημάτων τσρότερον τὰς 
ἀπαιτήσεις ποιοῦνται ἅπαντες ἢ δικάξον- 
σαι. (Οετόταηὶι ἐγκαώλῶσιν Ὠαῦεῖς Ἐ- 
10ἢ. 
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4 κ᾿ Κ υ ἥν δ 32) ᾿Ν 

λαβόντες ἃ ἐγκωλοῦσιν, εἰρήνην κατωλιπόντες οἰχίοιντο, ἤ 
" Ὄ Ν Δ ς 2 ͵7 77 »“ 

εἰ οὑτοί τε μένοιεν ὡς ἐν τολεμίω, σύ τε ὥλλους τειρωο 
7 ν» 3} Ε "ἢ ὃ “ 

τλειίονὼς τούτων ἐχῶὼν ἀντιστρατοπεδεύεσιϑ᾽ αι, εομένους 
᾿ν 3 ͵7 3 δ Χ ΄ ἊΝ - » 

τῶν ἐπιτηδείων : Αργύριον δὲ τῦοτερς ὧν λειον ὠνωλω- 54 
᾿ ᾽, ᾽ ’ ᾿ ἢ 5 ͵ 5 7 Ἂ ΕῚ τ. 

Θείη, εἰ τούτοις τὸ οᾧφειλόμνενον ἀποδοϑείη, ἡ εἰ ταῦτά, τε 
᾿ 57 ͵7 4Δ "“" 

ὀφείλοιτο, ἄλλους τε κρείττονως τούτων δέοι μισθοῦσθαι; 
5 ν "" ς ς Ν ᾽ ᾽ν. “ι δ ν 

Αλλώ γαρ Ηρακλείδη, ως τῦρος ἐμέ ἐδήλου, τπαμήολὺ 55 
τὴ δ τον ἐὰν σις 7 -" 5; Ν ὁ υὐᾷὲ μὰ ἋΣ 

τοῦτο δοκεῖ τὸ ῳργύριον εἰνγωι. Η μήν πολὺ γε εστιν 
3) » ΄ -“ »“" ΝΜ Ὁ, -“ ὮΝ Ἢ 

ἔλωττον νῦν σοι καὶ λωβέϊν τοῦτο καὶ ἀποδοῦνωι, ἢ, τορὶν 
᾽ "ἢ 

Ου γῶρ 536 
3 Ἂς 3 4 78 “ ὡς » 3 ς ᾿ 

ἀριϑιμὸς ἐστὶν ὁ ὁρίζων τὸ πτολὺ καὶ ὀλίγον, ἀλλ᾽ ἡ δύνω- 
Ἃ 

Σοὶ δὲ 
»Ὃ ς ἃ 9.5 ΄ ᾿ ἃδὃ 7 ΕῚ Ν Ὺ Υ ἣς 

γυν ἡ Ἀωῶτ ενιώῦστον ὥροσο ος λείων ἐστιν, ἢ τπρόσϑεν τῶ 

νὸν Ε »" 7 Ἂς ΄ 7 ΄ 

ἥμως ἐλϑ εἰν ὥρος σέ, τὸ δέκωτον τούτου μέρος. 

μὶς τοῦ τε ἀποδιδόντος καὶ τοῦ λαμβάνοντος. 

., «Ν 3 δ 5 ἂν Ν “ ͵7 "-»“ ς 

τσαρόντω, ἃ ἐκέκτησο. ᾿Εγὼ μέν, ὦ Σεύϑη, ταῦτα, ὡς 37 
7 » » γ ε Ψ' 57 

φίλου ὄντος σοῦ τπροενοούμην, ὅπως σύ τε ἄξιος δοκοίης 
Ὅν ἐπ ς 7 , - “» » ὅ Ν 
εἶναι, ὧν οἱ θεοί σοι ἔδωκαν ἀγωϑθῶν, ἐγώ τε μὴ δια- 

3 »-" ““ ΕΥ̓ δὼ 3, -« Γο 5, 9 Ν 

φϑαρείην ἐν τὴ στρατιῶ. Ἑύὺ γὰρ ἰσίει, ὅτι νὺν οὔτ ἂν58 

ἐγϑιρὸν βουλόμενος ἐγὼ κακῶ " δυνηθ είην σὶ ἐχιρὸν (βουλόμενος ἐγὼ κακως ποιήσαι θυνηδείην σὺν 
Ζ » -“ 9... Ν »ἷ 7 ν 

ταύτη τῇ στρατιφζ, οὔτ᾽ ἂν, εἴ σοι πάλιν βουλοίμην βοη- 

ὡς ἐν πολεμίᾳ ῬατιΓ, εἴ Ετοη, οτϊῖ- 
ἴαηι ὡς. Ῥτεετογεα ἀητεοεάθῃϑβ τε ΟΠ Ϊῖ- 
τι Ετοη. : 

34. ποτίρως} ἘΪΟΉ. πότερον. ἀεϊηἀδ 
εἰ σοῦτο ῬΑΤΙ, εἰ τηᾶτρὸ ϑῖερῇ. 

φσαῦτά «ε ὀφείλοιπση)] Ματῖρο ϑιδερῇ. 
Εϊοπ. ταῦτά σοι ὀφείλοιπο. Ῥατι, σοπ- 
ἴγα Παῦδεὶ ταῦτά τοι ὀφείλοιντο. [εἀ ηἰ- 
Ὧ} τηυταηάσπ)!. [τὰ δηϊπὶ ρτθςε- 
ἀεηῖα Γεξλοηα ετγὰϊ εἰ οὗτοί σε μένοιεν, 
σύ τε ἄλλους πειρῷο ἄς, ϑεαμξῃ8β τού- 
«ων οτηϊῇτ Ετου. Ι 

46. Ἡρακλείδῃ] Ετοη. Ἡρωκλείδης. 

36. Οὐ γὰρ ἀριϑιμὸς ἐστὶν ὃ δρίξων) 
1ὰ οὐτὰ Εἴοη. [οτὶρῇ, Ψψαϊρο εταῖ 
οὐ γὰρ ὃ ἀριϑιιοὸς ὁρίζων ἐστὶ τὸ τοολύ. 
ϑαϊ το ΠῚ ὃ ἀριϑιμοός ἔστιν ὃ ὁρίζων {(οτι δ πη - 

ἄσπι εγαῖ. Θιυϊά τηϊογῇϊ ᾿ηῖεῚ δ ἀρι- 
ἡ μὸς ἰσσὶν δρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον 
εἰ Ἰηἴεγ ὁ ἀριϑιμεὸς ἐστὶν ὁ δρίζων τ΄. π'. 
ἃ. το ὁ. ἰςἴμηῖ, 4φὰὶ Οτοθοος οὐ] ]εηϊ. 

ΘοΙΠ σεῦ ἀοιησερβ πιαϊῖτη εἰϊδ ΠΊ καὶ σὸ 
ὀλίγον, ταρετῖῖο ἀτίίσυϊο. (Οὐοηῖγα σοῦ 
ἃῃῖα λαμβάνοντος τῆοχ οτϊῆς “πιὰ 
σατὴ (τ πεἰξ, 

σρόσϑεν τὰ τοχρύντα) Ἐῖοπ. ἔμπρο- 
σϑεὲν Ὠαῦεῖ. Ἐφαϊάειι τὰ τυρόσϑεν 
παρόντα τηλὶϊτη : τὰ τυαρόντα τηῦ]ε- 
ἄυπὶ εἰ σαπὶ πρόσϑεν εἰ ἃ ἐκέχτησν 
Ἰαπέϊατη. Θυϊά ἢ ἢ τὰ πάντα “96. 
σϑεν ἃ ἐκέκπσησο [αἸ1π οοη] Ἰοῖα πὶ ἡ Κ1- 

ἄεο πιῃς εἴἰάτα ὙΥ εἰΐκιαταν πο  ἀ1ΠῈ 
'π τὰ πάντα. 

37. φίλου ὄντος σοῦ) Ν αἱσαϊατη φίλον 
σου ὄντος, σοῦ εχ Ῥατί[. σοτΙεχὶ. 

δοκοίης) Εἴοῃ. δοκῇ; Πᾶῦθειῖ, (εὰ {8- 
ααϊτον διαφϑαρείην. 

38. ὅτι νῦν οὖς ἄν ἐχϑϑεὸν) [τὰ Ετοη. 
1 Όετ ογαι! δῖ νἱηοὶζ, 485 ναἶΐσο [ἃ 
τηασὶς αἰ Πραῖὰ Ἰερίτωτγ : νῦν ἐγὼ, οὔτ᾽ 
ἄν ἐχϑρὸν κακῶς σοιῆσωι βονλόμενος, ὃν- 
νη οίην σὺν ἄς. 
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ϑήησαι, 
ῪΝ Ἁ 

90 στρατιῶ διάκειται. 

ς Ν Ν 7 

ἱκανὸς ὧν γενοί μήν. 

ἘΧΡΕΌΙΤΙΟ ΟΥ̓ΒΙ. 

ο Ἂν ΝΥ ᾽» ῖ « 

Οὐυτω γὰρ πρὸς ἐμὲ ἡ 
Ζ .᾿ῃ. 7͵ Ν “ 

Καίτοι ὠυτὸν σε μώρτυρω συν τοις 
- » Δ, “» “ " 9" Ν “υ - 

Θεοῖς εἰδόσι ποιοῦμαι, ὅτι οὔτε ἔχω τωρὼ σοὺ ἐπὶ τοῖς 
΄ ἠδὲ ΕἾ 4 ὙδΞ ᾽ ο Ἴδα Ἂς 

πε μδυ αν ου ἡῥῳ οὐτε ἡτήσω ὥωποτε εἰς Τὸ ἴδιον τὰ 

ἂν ἐκείνων, οὔτε ἃ ὑπέσχου μοι ἀπήτησα. ὌΒΙΘΑι δέ σοι, 

μηδ᾽ ὠποδιδόντος δίξασϑαι ἃ ΟὺΨ, εἰ μὴ καὶ οἱ στρατιῶται 

ἔμελλον τὼ ἑαυτῶν συνωπολωμβάνειν. Αἰσχρὸν γὰρ ἦν 
᾿ς Ἃ Ἂ᾽ Υνϑ » Ἂς Ν ΕῚ τ -»" ΕῚ Ἁ 

τῶ μέν ἐμοῦ διωπεπρῶχϑαι, τω δὲ εχεινῶὼν τὐεριοβον εμέ 

νν Ε} 57) δι, ἘΔ ; 

κώκως ἔχοντα, ὥλλως τε καὶ τιμώμενον ὑπ᾽ ἐκείνων. 

41 Καίτοι γε Ἡρωκλείδη λήρος πώντω δοκεῖ εἶναι, πρὸς τὸ 

ἀργύριον ἔχειν ἐκ ττωντὸς τρόπου" ἐγὼ δὲ, ὦ Σεύϑη, οὐδὲν 
3 27 "7 ΄ τ γομίζω γε ἀνδδὶ, ἄλλως τε καὶ ἄρχοντι, κώλλιον εἶναι 

"“ 5 ὃλ νὴ 3 ΝὍ ΠῚ 2 ἃς 
Ἀτήμω, οὐδὲ λωμπρότερον, φρετής Κῶι δικαιοσύνης κωὶι 

42 γενναιότητος. ε δε "“"» »5 “ Ἄ. 327 

Ο γὰρ ταυτῷ ἔχων ὥλουτεῖὶ μὲν ὀντῶν 
“Ὕ »-- ᾽ οἷν ἣν 

φίλων πολλῶν, πλουτέ! δὲ καὶ ἄλλων βουλομένων γενέ- 
᾿ ᾿ς ἊΣ ᾿ 7, " ᾿ ΄ 

σϑαι κῶϊι εὖ μεν τρώττων εχιεί τοὺς συνησϑησομένους, 

43 ἐὰν δέ τι σφαλῆ, οὐ σπανίζει τῶν βοηθησόντων. ᾿Αλλὼ 
-ς ᾿ ͵ ᾽ "“ὦὥ") ΕἸ “ 93) ΄ ε [ ΕἸ 

γὰρ εἰ μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν ἔργων κωτέμωϑθες, ὅτι σοι ἐκ 
ΩΣ -“ οΥ ἂν ᾽ »"Ὕ 9 “ Γ᾿ 2 

τῆς ψυχῆς Φίλος ἥν, μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν λόγων δύνασαι 
ο»“ »"» 3 Ἂ, Ἂν »“» “ ΄ 7 

τοῦτο γνώνωι, ὠλλὼ τοὺς τῶν στρατιωτῶν λόγους τσάντως 
᾿ λ ἀν ἮΝ δ ὰ 2 ς ΄ 

»ωτωνοήσον πωρησϑ γῶρ, καὶ ἤκουες, ὦ ἐλεγον οἱ ψέ- 

44γεῖν ἐμὲ βουλόμενοι. 

.,39: οὔτε ἔχω] ἴτὰ Εἴοπ. γυϊεο εἰ 
οὔτε ἐγὼ ἔχω. ϑεαιξῃ8 ἐσὶ σοῖς στρα- 
τιώφαις τπ|ἰέμηη σαιία νεττῖς Η αἱοπιη- 
ἴοπ, φυεπὰ εααϊτατ ΗΔ  ὈΚατγῖ, Εᾳυϊ- 
ἄδπὶ πηδ] πὶ η12 2 {1|79] 7107721716 711}: ἀα- 
Ἵμτπ. Ὠϊξιῖο ράι]ο γἄτίου εἴ ᾿πίο] 65 
ταὶ ἱ νϊάδίαγ, 

40. γὰρ ἦν] Ἑυϊΐης οΟἸ᾽πι Γοτρῖα πὰ 
γὰρ ἄν ἦν" Ἰ)εΐποερϑβ περι δεῖν ΠαΡεῖ 
Ἡθεγ Βτοίϑοὶ, τηᾶγρο ϑῖερῃ. ατῖ, 
Εἴοῃ. περᾷν Τιηιηᾶ. Ῥοῆεα καλῶς 
ἔχοντα Τα ητηᾶ. 

41. τυάντα δοκεῖ) Τϊὰ ῬΑ, Ψυ]ρὸ 
ἐδόκει. ἀοἰηάς οὐδὲ νομίξω 1 αητίηα οὰπὶ 
Ουε!ς. 

Κατηγόρουν μὲν γάρ βου πρὸς 

42. καὶ ἄλλων] Οορυΐαπι οπιϊταπε 
Εαά. γνειὶ. “συε!ῇ. εϊμάε συνησί᾽η- 
μένους Εκοη. 

43. λόγους τγάντως)] ἘΧ τηδτρίης 
δίερῃ. ΨΠΠοΙ͂, Θυεὶῖ, Ῥαπῖ, Εἴοη. 
πάντας Δα Ἰαϊ, πάντων δα]υηρὶς ᾿ἰ0ετ 
Βτοάεοὶ. Ῥαυϊο ἀπῖδξα τούς γε τῶν τῇᾶ- 
11π|. 

ἃ ἔλεγον] [τὰ ᾿ἰθεῦ Βτγοάξὶ, τηᾶτροὸ 
ϑίερῃ. Ρατγή, Εῖοπ. Ψα]ρο εἰ οὕς, 
Μυτεία5 ὧν τηφ]εθαῖ. 

44. κασηγόρουν] Εἴοη. κατηγοροῦνο 

στὸ.) αυδπὶ ἑοττηδπὶ Ρ] αγ Β5 ἴῃ ἰοοὶς 
Βαῦεῖ Ιά6πὶ ᾿ἰἰθος εἰ τοχ {εξὶ. 48. 



ΕΒ ΑΒ ΜΠ. 415 

δ εὐ ς ᾿Ν Ν ͵) ͵ ἊΝ 
Λακεθαιμονίους, ὡς σὲ τερὶ πλείονος ποιοίμην, ἡ Λώκε- 

7] Ά, ἂν ἀν 5 2 ε » «ὦ 

δαιμονίους" αὐτοὶ δι ἐνεκάλουν ἐμοὶ, ὡς μᾶλλον μέλει 

ἔφω- 

Καίτοι τὰ δώρῳ 45 

« Ἕ ψῪὟὝΨ “"» »} ἈΝ, ε ᾿ς ς » 

μοι, ὅπως τὼ σὼ κώλως ἔχοι, ἡ ὅπως τὰ ἑαυτῶν" 
Ν »"» "5 ᾿ς »ΣΖὃ- 

σῶν δὲ καὶ δῶρα ἔχειν πωρὼ σου. 
ΤΣ ἄ ψΨ, 3 Ἂς , Ε 

ταυτῶ πότερον οἰει αὑτοὺς, κακόνοιάν τινώ ἐνιδόντως μοι 
7 ἄγ" ἊΣ; » 3) Ν -“ Ἂ 

πρός τε, αἰτιωσίλωΐ με ἔχειν πώρω σοῦ, ἥ τροϑυμίαν 
Ν εἿ 7 4 Ἶ Ν “ 7 ᾿ 

πολλὴν περὶ σὲ κωτανοήσαντας ; ̓Εγῶ μεν οἰμῶι πιώντας 46 
Ε] ᾿. ΕΖ “Δ ΑΝ »“ 77 Ε 

ἀνθρώπους νομίζειν, εὔνοιων δέν ὠποκέϊσϑαι τούτῳ, παρ 
»"» ͵Ν Ν ς "» ͵ 

οὗ ἄν τις δώρω λωμβάνη. Σὺ δὲ, πρὶν μὲν ὑπηρετήσαί 
Ν᾿ ἐδέι ἸΑΡΤΑῚ “δέι Ἀν 4 8, δὲ “ Ν 

τι σοὶ, ε ἔξω εμε ἡδέως καὶ ὀμμᾶσι καὶ ᾧωνη καὶ ξε- 
ἔ ὲ ς 35) ς 7 2 3 7] 

γίοιτ, καὶ ὅσω ἔσοιτο ὑπισχνούμενος "οὐκ ἐνεπίμπλασο" 
3 Ἂς Ν ᾿ς ὰ 3 ;. ᾿ς δ ὦ « 

ἐπεὶ δὲ κατέπρωξζως, ὦ εβούλου, καὶ γεγένησαι, ὅσον 
5 τ Ε] 7 Υ̓ ο»“σ «“ 37 27 τ. »-ὦρ» 

ἐγῶ ἐδυνάμην, μέγιστος, νυν οὕτω με ὥτιμον ὄντῶ εν τοις 
» “ὦ ο»“ο Ἂ ἈΝ .«“ 7 

στρωτιωτῶις τολμεύς τσεριορβοὺν ; ᾿Αλλὰ μῆν; ὁτι σοὶ δόξει 47 
3 δὼ 7 ΡΩΝ χζ δ δά Ν ἃ συ 
ὠὡποόουνωι, πιστεύω καὶ τὸν χρόνον ὁὶ ἄξειν σε, καὶ αὐτόν 

ΣᾺ 3 3 ἣ- 3 γ, ᾿ ΝΥΝ 

γέ σε οὐκ ἀνέξεσϑ᾽ αι τοὺς σοὶ προεμένους εὐεργεσίαν ὁρῶν- 

μᾶλλον μέλει μοι] ἴτὰ ἰδεῖ Βτοάβοϊ, 
Ὠγᾶῦρο ϑίερῃ. Ῥατγὶί. Εϊοη. μᾶλλον 
ἑλοίμην ν]ρὸ ετγαῖ. 

ἔφασαν δὲ καὶ] Οπιῇ με, ησυοά νὰ]- 
ξο ροῖ δὲ ᾿Ἰητεγροημπηῖ, οὐπὶ Ετοη. 

49. ἐνιδόντας ΓΗ Ψαϊραῖα πὶ με εχ 

Ῥατι, εἴ Ετοπ. σοτγοχὶὶ ΗΠ τοΟΠΙηἴοη. 
46. νομίζειν, εὕνοιων δεῖν ἀποκεῖσ!)α!] 

Ψαυϊραΐατη ἀνθρώπους εὔνοιων δεῖν ἀπο- 

δείκνυσθαι εχ ᾿ἰ τὶ [οτὶριὶβ σοτγεχὶ, 
ΒΟΠσθῖ πιᾶγσο ϑιθρῃ. ΨΊ]ΠοΙ, ΡατίΓ, 
Ετοη. νομίζειν αἀάπηι, το δεῖν 1. π- 
τίπα οὐπὶ Ουεϊῖ. Ετοη. εἴ πλᾶγρὶπα 
ΨΠΠοΙ, δὴ ἀαπι, σαβα]ϊο δεῖ. ἀεπίαας 
ἀποκεῖσθαι ἀδαϊ τηᾶτρο ΝΊΠοῖ, Ψὰ]- 
ξαϊυτη ἀποδείκνυσθαι Οἰἶτα ἴῃ ἐσιδεί- 
κνυσϑαι ταυϊαπάπ πὶ σεηίπεταπὶ δά 
ἹΜεπιοταῦ. ἵν. 4, τ. 

σι σοὶ, ἐδέξω ἐμὲ] [ἴὰ ουπὶ Εἴοῃ. 
οοττεχὶ νυϊραῖα πὶ τὶ σοι ἐμὲ, ἐδέξω 
ἡδέως. Ζειπα (οαϊοὶς νατεἰάῖεπη παης 
«ΟΠ Ἔγαῖ, 
᾿ς ὅσα ἔσοιπο} Βτοάξθὶ οοτγγεξιοηε ἔσοιο 
ἴδοις. οαγοπηὰβ. ἀεδίποερβ μὲν οὕτως 
ἄτιμον αῦεπι Εαάά. νεῖσ. Οε!, 
Ῥοῆεα ἐγὼ δηῖε ἐδυνάροην οταϊἰ Εἴοη. 

47. διδάξων σε] ΝΥ εἴκε ρτοποιλβῃ 

ΔὈΌοΙ τηδ] εδαζ. 
τυροεμένους εὐεργεσίαν ὁρῶντα] Ἑάά, 

νεῖῖ. (συε!ῇ, ὁρῶντας ἄδηϊ. σπροεμένους 
ΟἸἰπλ τὶ (αὐροέϊα πη, πὰπο τεπίαγα 
ΠΟη Δα Ππι ρῥτορίετ Ἰοσαπι Ρ]ἴοπίς ἴῃ 
Οογρῖα ἴεέϊ. 75. καὶ τοροΐσῥλαι γε δή 
σου τὴν εὐεργεσίαν ὥνεν μεισϑϑοῦ μιόνοις 
πούτοις ἐνεχώρει" ἄλλην μὲν γὰρ εὐεργε- 

σίαν Τις εὐεργετηϑεὶς, οἷον σαχὺς γενό- 

μέξνος διὰ σ'αἰδοτρίβην, ἴ ἴσως ἄν ἀποσπερή- 

σειε τὴν χάριν, εἰ τορόοιτο αὐτῷ ὃ "Ν᾿ 
πρίβης, καὶ μὴ ξυνϑέμενος αὐτῷ μεισιϑὸν, 
ὅτι μάλιστα ἅμα μεταδιδοὺς σοῦ πάχους 

λαμβάνοι πὸ ἀργύριον---ἀλλὰ μόνῳ ἀσ- 

φαλὲς ταύτην σὴν εὐεργεσίαν τυροέσϑϑαι, 

εἴπερ τῷ ὄντι δύναιτό τις ἀγαϑοὺς σοιεῖν. 

[7π46 ἄρρᾶγει Πρηϊβοδηῖεγ ἀἰοὶ σπροΐ- 
σαι τινὶ εὐεργεσίαν, στὰ 4115. ΡΓΙΟΙ͂ 
Ὀεπεβοίατη σοηΐεγε ἱπ δἰ θγα, ἰπ- 
οετίας 8π ρτγαῖίατη ἀρυὰ πὶ Πι ἰηϊ- 
τὰτὰ5. Μαὶὲ ᾿ριῖαγ Ἰπάεχ Ζευηϊδ- 
Ὠὰ5 ρΡῃταῆη ἱπιεγργείδτϊασ : ἐῤεγα - 
γι ἐγρα αἴφμοηι εἴ. Ἡ υτοῃὶπίοῃ 
νεγϊς Ἰοσὰπὶ: φῦ (μα ἐπ ἐξ ῥγοΐμάες- 
γΗη1 δεπέβοια. 

[τούς σοι προεμένους εὐεργεσίαν] Ζευ- 
πἰάπᾷ ἰηῃιεγργείδίιο εἰ ἀυέξϊᾳ εχ ἴυ- 
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τῶ ἐγκωλοῦντάς σοι. Δέομαι οὖν σοῦ, ὅταν ἀποδίδως, 

προϑυμεῖσιγωι ἐμὲ παρὼ τόῖς στρατιώταις τοιοῦτον ποιῆ- 
σαι, οἷόν περ καὶ παρέλαβες. 

48 ᾿Ακούσας ταῦτω ὁ Σεύϑης κατηράσατο τῷ αἰτίῳ τοῦ 

μὴ πάλαι ἀποδεδόσϑωαι τὸν μισϑόν' (καὶ πάντες τὸν 

Ἡρακλείδην ὑπώπτευσων εἶναι!) ᾿Ἐγὼ γὰρ, ἔφη, οὔτε 

Ἐντεῦθεν 

Ἐπεὶ τοίνυν ἀποδιδόνωι βούλει, 

40 διενοήθην ττώποτε ἀποστερήσαι, ἀποδώσω τε. 

πάλιν εἶπεν ὁ Ξενοφῶν" 

γὺῦν ἐγώ σου δέομαι δὲ’ ἐμοῦ ἀποδὶδόνωι, καὶ μὴ περιϊδεῖν 

με διά σε ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῇ στρατιᾷ νῦν τε, καὶ ὅτε 

50 ἫΝ σε ΝΑ ρα ρνμ Ὁ δι εἶπεν" 

τιώτωις ἔση δὲ ὑν χόρτα ἄν τε μένης παρ ἐμοὶ, 

᾿Αλλὰ οὔτε τοῖς φῇ 

χιλίους ΝΥ ὁπλίτας ἔχων, ἐγώ σοι τώ τε χωρία ὠπο- 

Ὁ δὲ πάλιν 
τς Σις ." δα υϑῇ “ ᾽ Ὁ: ὝΨΕ λ 
εἶπε Ταῦτω μὲν ἔχειν οὕτως οὐχ, οἷόν τε᾽ ὠπόπεμπε δὲ 

ἡμας. 
ἸΟΥ δ δι ἦν» Ν ΄ Ἀ 5 ΄ 

σα σοι οἶδῶ ὃν, πσῶρ ἐμοὶ μένειν, ἡ ὠπιεναι. 

51 ϑώσω καὶ τὰ ἄλλω πάντα, ἃ ὑπεσχόμην. 

Ν , 

Ὁ δὲ πάλιν 
[ ἢ Ν Ν Ν Ἂς 7, 3 »"-ΡὦὖὌ» Ἔ Ἀ Ὑ 

εἶπεν Αλλώ τῆν μεν σήν τὩρόνοιων ἐπωίνω" εμυοὶ δὲ μένειν 
᾽ “νΨ - δ τὰ 3 αν κα ᾿ 5, 7 

οὐχ οἱόν τε ὅπου δὲ ἂν ἐγὼ ἐντιμότερος ω, νόμιζε, καὶ 

ἀφικόμην) δ υἱσαῖαπη ἀφικόμενος οατα 
(αἤα]ῖοπε σοτγγεχὶ, σοπίεητὶεπῖε τπηᾶγ- 

ἀϊσε Μοτὶ δά Ἑαϊοπεπὶ Γἰρήπεηίετη 
ἍΠΩΪ 1775» .ο ατίπαπι Ζειπε ἴίξε- 

Καὶ μὴν, ἔφη ὁ Σεύϑης, καὶ ὠσφωλέστερόν γέ 

Ρία5 αἱὰ8 Γαδ! Οοπιραγανεταῖ Μο- 
τὰς Πεπιοϊπεπεῖη ἀα (οτοπᾶ οδρ. 
34. εἴ ΤΠυοσγάϊάεπι ᾿ἰ. 43. υδἱ εἴ ἀδ 
τότ ϊβ Ρῥύοὸ ραίτγια οἰνίθι5: κάλλι- 
στον ἔρανον αὐπῇ προέμενοι, κα ἔρι)ο- 
ἐα.1 

48. κατηράσατο] Ῥατιί, Εΐοη. κατη- 
γορήσατο. ϑεααεηβ σοῦ οτηϊταηΐ Ε46., 
νεῖῖ, Ουεῖ. Ροῖ Ἡρακλείδην Ἐτοη, 
αὐάϊι σοῦτον. ἴῃ ΕΒαά, νεῖ, Τβοηοὶ. 
δίερῇ. εἰ ἔφην, νεταπῃ ἀεα! ἐχ Εἴοη. 
ΕἸ ατοΠΙ πίοη. 

409. βούλει] Ματρο ϑτερῇ. ουτῃ Ρὰ- 
τι, διανοῇ ζο δι δένα!; “ἀρινδξ ἐγώ σοι 
δέομαι άά. νεῖτ, ΘΌΕ]Ε, 

σερι δεῖν] [τὰ Πθετ Βτοάθοὶ. Ψυΐϊρο 
εἰ παριδεῖν, ααοά ποὴ πιᾶρὶς ααδίη 
σαφορᾷᾶν Ὧὰο Πρηϊβοδίίοης ἔτεφαεια- 
άταν Αἰοίν, 

εἰπε ΨΊΠ]οΙ, ἀφικόμεθα ἀδαϊς ϑίθρἢΠα- 
Ππὰ5. Ζεαπε ([οἹσο!πιπὶ ἀείεπαάετγε 
οοηᾶῖαβ. εἰξ, ΄πεπὶ Τεαα!τ ν εἰίκε, 
ἀαθ15 τάτήςη. 

50. οὔτε σοῖς] Εαά. νεῖι. Οσαεῖξ, οὐ- 
δὲν τοῖς. ϑεααξηβ τὰ ἄλλα «σάντα εχ 
Εἰοη. τεοθρί. γαϊ]ρο εγὰῖ τάλλα ο- 
ΓΙῸ τσάντα. Θυξ Ροβ ὑπεσχόμην 
Τξασαπίαγ αἴαυε δὰ {ἃ ὁ δὲ σάλιν εἶς 
σεν ᾿Αλλὰ, ἀείαπε ἱπ Ετου. ἸἰΌτο. 

δι. ἔχειν οὕτως οὐχ οἷόν «ε] Με ετ- 

ἴυπι : γοπ γα Ῥἦὲ ο ἐπίερνμη γπα- 
πεσε. ἘυτοΠὶπίοη : 5672 ποῦ ῥοϊεμὲ, 
κί ἦσο 11ᾳ {6 λαῤεαηί. Οοπῖγα ὙνεῖκΚε 
[επίϊιπ εδ αἷὰ : Ηδο (α ἐξ τπιὴλ ῥγο- 
γη174} ἰοοα πὶ ἦσο σομα ίϊονιο οδείγεα, 
«7ετὶ πορὶ ῥοϊε, Θυετὴ ἐεχφαϊταν ΠΔ]0- 
Κατί, 
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σοὶ τοῦτο ὠγαϑὸν ἔσεσϑιι. Ἔντεῦϑεν λέγει Σεύϑης" ᾿Αρ- 58 
͵ λ » » Ε 23 Ἃ ΄ Ν ἍἝΨ διὸ 

γύριον μὲν οὐκ ἔχω, ὡλλ ἡ μικρὸν τι, κοι τοῦτο σοί δισω- 

,. τάλαντον" βιοὺς δ᾽ ἑξακοσίους καὶ πρόβατα εἰς τετρω- Μ β 6 
ψ Ἀν Ἢ β. 7 δι » » Ν᾿ νὰ μὰς Ὁ 

κισχίλιὼ καὶ ἀνθρώποθω εἰς εἰκόσι καὶ ἐκῶτὸν. ᾿Γαυτῶ 54 
μὴ ἧς “ 5 7 ς 7 Ν 

λαβῶν, καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων σε ὁμήρους προσλαίβων, 

ἄπιϑι. 
7] ς ἀν ἢ Ἃ “ ΔΑ ΙΝ “»" 

Γελώσως ὁ Ξενοῷων εἰπεν᾽ ᾿Ην οὖν μὴ ἐξικνήτῶι 
“ 3 Ν ον ΄, Ψ' 7, " 5 Ε 

ταυτῶ εἰς τον μισθὸν, τινος τώλωντον ᾧηήσω εχειν ; Δρ 
» 3) ΄, ,.3 Ε υᾺ γ 7 ἃς ΄ 

οὐκ ἔτι δὴ μοί ἐστιν ὠπίοντι ὠὐμϑείνον φυλάττεσθαι τους πε- 
ἮΡ Χ Υ ᾿; "ἡ ἂ Ν ΟῚ “ γ} 

τρους; Ἡκουεὲς δὲ τὰς ὠπειλάς. Τότε μὲν δὴ αὐτοῦ εμεινῶν. 
Τῇ δὶ ε γ ΕῚ “ ς ᾽ -Ὁ Ἂς ἢ ν ΜΞ ἕ, 

ἥ υστεραίον ὠπέεθωκεν αὐτοῖς, ὦ ὑπέσχετο, Κῶ 58 
εἶ “ ᾽ 7 ΄ 

τους ταυτῷ ελωσοντῶς συνέπεμψεν. Οἱ δὲ στρατιῶται 
ν Ν »] ς » 32) Ν 2 3 , 

τέως μὲν ἔλεγον, ὡς ᾿Ξενοζων οἴχοιτο τορὸς Σεύϑην οἰκή- 
ἂς πε ὅν Ενδας ὐϑρός χ ρανδονοκς Χ ᾽ 

σων, Κ͵ὶ ὧ ὑπέσχετο ὠὐυτω ἀποληνψόμενος ἐπεὶ δὲ αὐ- 
΄: - “" ω με Ν ΄ 

τὸν ἤκοντῶ εἶδον, ἡσϑησόάν τε καὶ τροσέϑεον. Ξιενοῷων 56 
᾽ 3 Ὄ (νλ 7 » 39} 

δι, ἐπεὶ εἶδε Χαρμνινον καὶ ἸΠολύνεικον" Ταύτω, εῷη, 

κ3. ἀδικησάντων) ΤὭγποτατα. ΟἿ. 
ξᾶρ. 4» 14. 21. 

54. ἐξαρκῇ) Ῥατῖί, Εςοη. ἐξικνῆσαι 
Παδεηῖ, αυοα τεοίρεγα δηῖεα ποη 88- 
ἀεῦαπη, φαοπίαπλ ἢ πλ}]6 Ἔχε πρ] τῇ 
ποΟηάαΠῈ τορογετατη. ἴπ ΤὨυογάϊάε 
1. 70. 84 νεῖρα καὶ ἔργῳ οὐδὲ τἀναγ- 
καῖα ἐξικέσθαι, ἀπποῖας ϑοῃο ϊαίες 
Βτθοῦβ αυοτυπάδτη ΟὈΟἄΙ ΟΠ] ΠΟῸΠ 
ορτππογα τη ἐξικέσθωι ἢ ροπίατη ρτὸ 
ἀρκεῖν, [εἀ ποῖϊο 1ΠΠππ4 10] Ἰοσὰ πη πῸπ 
Παθεῖ, εἰ δηποίδιοηθῖα πο Ὠαῦεπί 
ἸΠΌτὶ ρτγθθοῖραὶ (οτῖριὶ, Ηείγοπίαβ ἐξι- 
κνούμενον εἴϊατη ἐξαρκοῦν, εἰσδυόρεενον ἴῃ - 
τογρτγείδίαγ. ϑδίερηδπι ΤΠείαυσγαβ εχ 
Βυάφορο τεῖαϊτ Πιιοίδηὶ ἐξικνεῖσάγλαι 
τυρὸς τὴν χρείαν εἴ πρὸς πὸ δέον, εἴίδτη 
εχ ΒΑΠΕΙΠ Πεχδεέγηεγο αϑετὶ ρτοὸ ἐξαρ- 
πεῖν ροπίιπι : [εὰ Ἔχεσαρ]α νετυπίοτα 
ἀεπάεταθατη. Ταπάσπι τερετῖὶ ἴῃ Ρ]Α- 
τοηῖβ Ργοϊαροτγα Ρ. 89. ἄν μὲν ἐξικνῆται 
τὰ ἡμέτερα χρήματα---εἰ δὲ μὴ, καὶ τὰ 
σῶν φίλων τυροσαναλίσκοντες. 

ἾΑρ᾿ οὐκ, ἐπειδή μοι καὶ ἐπικίνδυνόν 
ἐστιν ἀπιόντι) (Ὡμονιϊαγη γη11}1 αδειιι 
ῥεγιομίμη 1ηητηῖηοί, ψετῖαηῖ. ΜΙΠὶ 
ξιθεοδ πες [ατ|5 ἱπίθστα, εἰ ἰδηριιθτα 
ΦΙΑΙΙΟ νυἱάξίατγ, (οάϊςες Βιοάθὶ εἰ 

Ἑτοὴ. οἤξγυηΐῖ: ἄρ᾽ οὐκ ἔτι δή μοί ἔσσιν 
ἀπιόντι ἄμεινον. ἴῃ 40 π16 ἔσι οβεη- 
ἀϊτ, σφυρά ἃ]επατα νι ἀετοῦ εξ 8Ὁ 
ἢ. 1. Μα]ῖπ ἄρ᾽ οὐ τότε δή μοι ἀπιόντι 
ἄμεινον. [Ιηϊοττη {οτὶρίαγαπα Οοάϊ- 
σαπὶ αἵ πηϑ]ογεπ δάίοῖν!, Ψαυϊραία 
ΕηἰπΠΊ εἢ ἱπερίβ. [Ιοαυϊτυγ επὶπὶ ἀδ 
ΔΌϊτα ΧΕΠοΟΡΟΠΓ5 εχ ϑουτῃϑο σΔ ἢ ΓΙ 5 
εἴ Ρεγίσα]ο τ Πυπεηῖθ ἀθΘαπτΙ, οὐπὶ 
᾿ρΡία Χεπορῃοητὶ5. ογαῖῖο ἃηϊθσεδῃ8 
τερτθίεπτθε δὰ τὰ ἴῃ δχετοῖτα τεθοο- 
Τὰ] εἴ τηρδγοδάϊβ αχϊραδηη ράτίαθηὶ 
τα 05 αβεγεπίεῖη ες ἀἰδηθαεπ- 
στη. 

σοὺς πέτρους) Ἐκ ΡατγΠ, ΠἰΌτο νὰ]- 
ξαῖο ἐχϑροὺς ἰαθῖταῖς Βιερῃδηυβ. 
ΘΙ ΒΕ ΤΠ ΤΡ 79 

ἔμειναν) Ματρο ϑιερῃ. ΠἰθῈγ Βτο- 
ἄθι, Ραγ, Ετοπ. ἔμενε. ααοά δά Χα6- 
ΠορΠουτΕΠῚ τείεγομάαπηι εξ. Αἱ ἢς 
[ἐφαθη5 ἀσέδωκεν, δὰ ϑευίῃεδηῃ τγεΐε- 
τεηάατῃ, δι ἀπ θρ ΠΊ. 

55. ἀπέδωκεν] Εχ Ἰἴῦτο Είοπ, ἀσέ- 

δωκέ τε (οτρῆιτ Ζειιπο. είῃσερϑ ὡς 
Σεύϑην ἄν οἰκήσων Ῥατ, 

56. Χαρμῖνον καὶ] Ἐχ Ἐίοῃ. Χαρμῖ- 
νόν σε καὶ ἀξαϊς ἄςυπε. 

ΒΟ 
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΄ δα ἘΠ᾿ ὧψν " Ὁ ὶ 

παὶ σέσωστωαι δ ὑμᾶς τῇ στρατιᾷ, καὶ παραδίδωμι 
5... Ὁ » Ὗ εν ε Ὁ“ εἶ 2 ε 3 -“ 

αὐτὼ ἐγὼ ὑμῖν" ὑμεῖς δὲ διωϑέμενοι διάδοτε τῇ στρα- 

τιῷ. Οἱ μεν οὗν, πωραλαβόντες καὶ λαφυροπώλας 
7 2 ΄ ἢ 3 

κωταστήσαντες, ἐπώλουν, καὶ «τσολλὴν εἶχον αἰτίων. 
ν»Ὶ ἈΝ 3 Υ ᾽ ς: τὴ 3, " 

Ξενοῴων δὲ οὐ τροσήει, ἀλλὰ φανερὸς ἡν οἴκαδε πσαρω- 
"ἡ Σ ο΄ ἂς ᾽ »“ν ὌῚ 

σκευωζόμενος" οὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπήκτο᾽ Αϑήνησι 
Ν »Ὺ» 

περὶ ᾧυγης. 
7 35 ἘΣ ἐδ ὃς “ Ν Ἀ 3 7 Ν 

στρατεύματι, ἐδέοντο μὴ ἀπελθεῖν, πρὶν ὧν ἀπωγάγοι τὸ 

Προσελϑόντες δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ 

στράτευμω, καὶ Θίμβρωνι τσαραδοίη. 

ΟἈΡ. ὙΠἼΠΙ. 

ΕΝΤΕΥ͂ΘΕΝ διέπλευσων εἰς Λάμψακον" καὶ ὠἁπαν- 

τῶ τῷ Ξενοφωντι Εὐκλείδης, μάντις Φλιάσιος, Κλεαγό-͵ 
Ν ΜῊΝ αὐ Δα δ, ὦ ΄ Α τ 

θου υἱὸς, τοῦ τῶ ενύπνιῳ ἐν Λυκείῳ γεγραζοτος. Ουτος 

δ’ ὑμᾶς} Ῥατί, δ ἡμᾶς, ααοά ρτγὰ- 
ἀσπα ΧεπορΠΟη 5 Ἰηἀϊρηυτη. 

διωϑέμενοι) [τὰ νυϊραίατη διατιϑέμε- 
νδϑι 6Χ Εἴοῃ. ΘΟΙΓΕΧΙ. 

57. περὶ φυγῆς) )ὲὲ εχ!]!ο Χεπο-: 
ῬΠοητβ. αἰχὶ ἴῃ Ἐρίπιθῖτγο δὰ ν. 3, 8. 
Αἀάο πυπης Ἰοσὰτη ΟΠ δα Ὁ] ΟΠ Ι3 
Οται. 63. 8ΌΪ Ὀτανιταϊτθ Γἀσοηϊοδο ἐχ- 
ρα ρ᾽ατα τεΐεσί, ἱπτεῦ 8. ε εἰ- 
ἴδῃ Ποὺ : καὶ Ἐξενοφῶντος φυγαδευϑέν- 
πος ἘΞενοφῶν ἐφυγαδεύθη. Ἰάετη Ὠϊο 
Οταῖ. ν]. Ρ. 275. τείεστε ΠΙΟρΘΠ ἘΠῚ 
ΒΙΠορΡεηΐεπὶ Αἰπεπδβ ἀἀνεηὶῆξ αχὰ- 
ἰετι, καὶ καταλαμβάνει συχνοὺς ἔτι σῶν 
Σωκράτους ἑσαίρων᾽ καὶ γῶρ Ττιλάσωνα 

καὶ ᾿Αρίσσιπσον καὶ Αἰσχίνην καὶ ᾿Αντις 
σϑένην καὶ τὸν Μεγαρέα Εὐκλείδην" οὗ - 
Φος δ᾽ ἔφυγε διὼ σὴν μετὰ Κύρου σαρα- 
σείαν. ὕὅπάε ἀϊοϊται!5 Ἐπ οΙ ΤΙ! άθτα ρΏ1- 
ἸΟΙΪΟΡ πὶ οαπὶ Χαπορθοπία Ουτὶ οἂ- 
γα [εουϊταπὶ εἴ ῬΑΓΙΙΕΓ ἃ ρᾶῖτπδ, υἵ 
Χεπορποη Ὁ Αἰποπιεη 5, Ἔχ ]ο 
τηυ]ταῖατα ἔα!Πδ. Ααἀ απεπ Ἰοσὰπὶ 
Βοῃο αῖεβ ἃ Μοσα ]Πο αχίογιριας Πϑθο 
Ὠαθεῖ: Κῦρον λέγει, ᾧ συνεστράτευσε 
Κλέαρχος, οὗ δολοφονηθέντος Ἐξενοφῶν ὁ 

Γρύλλον τὴν περιλοίσην στραπιὼν ἐπ μέ- 
σῆς Περσίδος σοῖς Ἑλληνικοῖς διεσώσατο 

ἤϑεσι. ὉΌΪ νἱτοία πχ (ὐοή οΙ5 περὶ Λ'ό- 
“ἣν ἱπερῖες Μοτζει ας ἴῃ. Σινώπην τηὰ- 

ττὶ νοϊαϊζ. 
σπαρατεύμωτι) Ῥατιί. Ετοη. στράτο- 

πέδῳ. Ὠεϊπάθ πρὶν ἄν ἀπαγάγοι τε- 
ςερὶ εχ Είοῃ. γαυΐϊρο ἀςετγαῖ ἄν, φυσᾷ 
εἴασα ἃθίααθ. ἰΙὈτογατα δαέξὶογι ταῖς 
δἀδεηάστῃ ἴαϊξ, ροίσεητα αἱὰ {οτίρτο- 
τατῇ Ατ]σΟΓα ΠῚ, 46 ἜΧΕΘΠΊΡ 15 ΡΟ: 
τάττῃ ἀοοαϊέ ρεγα5 Ρ. 443. Αἄἀάο 
Ἰρίτατ Ἰοσατα ΤΟΥ αἰ αἰ5 ἰϊ. 6. πρὶν ἄν 
σι καὶ αὐπσοὶ βουλεύσωσι τοερὶ αὐσῶν. 

ΡΙαϊοηΐβ ἰπ Οοτρία ἔεέϊ. 18. τσρὴν ἄν 
πρῶτον ἀποκρίνωμαι ὃ σι ἐσαίν, 

1. τὸ ἐνύπνια) Ομὶ {ογλρέ Πὄγος ἀε 
"ονιηῖς ἱπ {,γοόο, ἰπτετρτθίαϊαγ Βτο- 
ἄδθαβ. ἐνοίκια ἴῃ Οοά. Βερὶ 5 Β. Ὁ. 
Γοτὶρίατη τερετῖς Γᾶτοποτ, απάς ΤῸυΡ 
ΕρΙ. Οττῖο. Ρ. 48. εχίου! μῆς ἐνώσια 
τεσερίαμα ἃ Ζευπηίῖο, αυοᾶ 116 ἰηζεῦ- 
ΡτειδιαΥ ῥαγίες «ραϊμηι ἀρ ογίουθς, Ττ- 
Ομαγ ἰα γαφαάε ἀμ Ζιγοέο, 485, ΟὈπΠῚ 
δαϊρεξῖα! ργθιτεγεαπίια πη ρδεγεπῖ, 
ΟΓΠΆΓΘ Ορεῖα ἰδέϊοτίο ει ρἰξιοτῖο 
σοηάεξοογαγα (0]1τ| ἢ πὶ νείεγεβ. [88- 
ἄδης Οαίδα θοηυσα δὰ ὙΠεορὨτγαξι 
ΟΠμδγ. 21. ἢϊς ροίαϊε Ιοςα Ηοπιε- 
τίοα ΠΙαάϊβ. Θ. 435. Οὐἀγνῆξθ Δ. 42. 
Χ. 121. εἴ Ἰοσὰπιὶ Ηείνοῃ! ᾿Ενώσια, 
σοὸ καταντικρὺ ποῦ πυλῶνος φαινόμενα 
μέρη, ἃ καὶ διεκόσρουν ἕνεκα σῶν «τἀριόνε 
των, Ἐχ Ἰοοὶβ Ηοπιηοιίοίβ ΟἽ] ΘΠ ΟΓ 
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ἠὴ »“ ᾿Ξ Ἂν . 3 “» Η Ν 3 ͵7 ἌΝ 

συνήθετο τῶ Ἐενοζωντι, ὁτι ἐσεσωστο καὶ ἡρώτω αὑτὸν, 
"Α 7 »} ε " 9 "γῆ 2 ᾿ς ᾽ ἢ Ὰ 

τόσον χρυσίον ἔχει. Ὁ δὶ ὡύτω επομόσως εἰπεν, ἡ μῆν 2 
4, ᾿ ͵ ς ᾿Ἶ 3 Ε ΄ 2 . 7 

ἔσεσϑωι μηδ ἐφόδιον ἱκωνὸν οἴκῶδε ἀπιένωι, εἰ μὴ από- 

Ὁ δὲ αὐτῷ 
8 ΝῊΡ ΄ 

Ἐπεὶ δὶ ἔπεμψαν Λαμψακηνοὶ ξένια 3 
ρα δε 7, ἊΝ Ζ ΄ Ν 

τῷ Ξενοῴώντι, καὶ ϑύων τῷ ᾿Απόλλωνι τπιαρεστήσατο τὸν 

δι Ὁ τ᾿ άς ὅς: Ν τ ν Ἐν ͵ 
ΟΙΤῸ τὸν ἱππον, καὶ ὦ ὠμῷι αὐτὸν εἰχεν. 

οὐκ ἐπίστευεν. 

Σ 7 ΚΝ ταδενι ἴω ἕ 3 χὰ “ ΑΓ 

Εὐκλείδην, ἰδὼν τὰ ἱερέιον ὁ Εὐκλείδης εἶπεν, ὅτι πείθοιτο 
᾿ ᾽ -" 5 -“ Ἀ 
Αλλ οἴδου, εῷη, οτι, κοὺν 

΄ Ν 7 ᾽ ) μὰ 

μεέλλη σοτε γενήσεσθαι, Φαίνεταί τι ἐμπόδιον, εον μηδὲν 

Ὁ4 
τον, ΠΥ ΄ 7 ς Ν ς . 2 Ψ 2 

δὲ εἶπεν Εμπόδιος γῶρ σοι ὁ Ζευς ὁ Μειλίχιός ἐστι" 
ἘῸΝ 7 » λ ᾿ς “ 327 3 “Ὁ 

κου ἐπήρετο, εἰ δὴ ποτὲ Θύσειεν, ὥσπερ οἰκο!, ἔφη, εἰῶω- 

Ἂ ἫΝ ΧΝ "ἢ 7 

αὐτῷ, μή εἰνωι χρημώτῶ. 

ΑΝ Ἂς » 7 "Ὁ ς ιν 

ὥλλο, σὺ σαυτω. Συνωμολόγει ταῦτα ὁ ἘΞενοῷων. 

ΕῚ ε “-Ὃ΄ » « »" 

9ειν ἐγὼ ὑμὴν ϑύεσθαι καὶ ὁλοκαυτεῖν. Ὁ δὲ οὐκ ἔφη, 

ἐξ ὅτου ἀπεδήμησε, τεϑυκένωι τούτω τῷ ϑεῷ. ΣΣυνεβού- 

Θογηρδγαιῖ8 ἃ Πεγπῖο δὰ ἴ]. ν}}. Ρ. 
491. ἀρραγεῖ ρϑτγιείεβ. εἴ τηστοβ 40- 
τῆ5, ΟΟὈΙΟΟΪ,. ταπίοτ! εΠα Ἰητοτῖθ- 
τ68, 4] ΡΥ ἴογεβ. Ἀρειῖαβ Ἰυσετη δο- 
οἰρίεραπε. Λαξϊοτταίεπὶ [οτὶρίοτίβ 
Ρτοίαιοϊ ποηάπηι νἹα] 4} Δῖᾶτη. Οοη- 
ττὰ ΝΥ εἶκε : Εργερίμς αὐτίζδρ ε{76 ῥο- 
ἐμ) σφ ῥγωοίαγα Καρίας εἰ αΥίξ 
νιμῖα ὁ ῥονς σογηεὶς οἱ οὐμγπεῖς Ο- 
ἀἄγἤεα Ὑ..562. {ε7. σεἰ ῥεαϊδιις ἐρτεξα 
(ἰπαά. Β. ὃ. εἰ τ6.) «εἰ αἰὶς εἰαία (Βὰ- 
τὶρ. Ηεοαῦεο 71.) ῥίπκενι, Ζ])οηθσ 
ἐνώπιχ αἰίψμο (ὐοάϊσε σοηγητοίμν, ἐνύ- 
πνιώ, {7 πα ΕΥ̓ αΥίο ῥίξίογὶς ἐπ ῥγὲπ 
γηῖς ἀἱρηαηι, (γυαηάα σεγδο : ϑοτηπὶᾶ 
Ἡοπηετῖσα ἴῃ ἔγοεο ρῥἱξια αυἱά ΠῸϊ 
γψοϊαετίηϊ, 8115 Πα ο γα ἀπ ΠΏ {ΓΑ Γ]ῖ- 
ἴο : ϑογηπὶ ἤγλυϊαογα δἰ ρἰξϊαγαβ ἃ 
Τοτὶ ρτογθ 5. ΔηΓ 415, Ργϑοοῖρας Ραυ- 
[ἀπϊᾶ., σοτητηετηοτγαῖαδβ ἡονὶ. [εὐ εἴ 
Ἰρῆαβ Ὀνείρου ἄγαλμα ἴῃ τετηρὶο 2Ὲ- 
ΤΟΌΪ]ΑΡΙΪ θεῖ ἴῃ ΟΟτ π ΠΙΆ Θοτι ΠῚ ΟΔΡ. 
ΤῸ ἸΒΕς: 2. 

2. εἶπεν] Είοπ. ἔφη, εἴ ἀείποερϑ 
ἤδδθει ἢ μὴν οἴεσθαι μηδ᾽ ἐφόδιον ἱκωνὸν 
οἴκαδε ἀπιέναι, εἰ μὴ ἀποδῷ. υπάς 
ἀπιέναι ἴῃ Ἰοσατα νυΐραι! ὠσιόντι τα- 
ΤΕΡΙ. 

σὸν ἵσσον) ΖΒΠΔ πὰ 5. ναγῖθο ΠῚ ΠΟΥ ΘῈ 
ἮΙ, 24. Λέγεται ὃ τοῦ Τρύλλου τὴν μὲν 

ἀσπίδα ἀργσλικὴν ἔχειν, σὸν δὲ ϑώρακα 
ἀςτικὸν, τὸ δὲ ἀρώνος βοιωτουργὲς, πὸν δὲ 
ἵσπον ἐπιδαύριον. ΘὰξῈ πατγγαίϊο 8η δὰ 
εχρεαμπιοπεπὶ ΑΠαισατη Πᾶπο ταΐουγὶ 
Ροῖπει οὐπὶ ᾿πίουργει! θὰ5 ΧεηορὨοη- 
τεῖ5, ἀπδίτο. 

3, δ᾽ ἔπεμ ψαν Λαμψακηνοὶ] ἘΔά, 
ψεῖς, σσυε!ῇ, δὲ σεμι ψώνσων Λωρψακη- 
νων. 

καὶ ϑύων] ΤΑλῦεΓ Εἴοπ. καὶ ἐϑύεσο 
βαθεῖ ; φαοά ἔοττγι μοῖεᾷ. 

τὼ ἱερεῖα.) ἴἴὰ ταλῖρο ϑίερῇ. Ῥαγίΐς 
Εῖοη. ΨΜυϊξπαϊαπι ἱερὸ οὐπὶ Ζεαηϊο 
{ἐγνανὶς  εκε, τἀπιθα ἱπιειρτεῖδ- 
τὰ8: φιξβίηηας 16 Ὴρ 6 τσ 6 θπλγηῖα3 716- 
φμε τιμίας. Αἴ Ὧξ αἰοσοπάβθ δγαηξ 
ἱερεῖα. Ψυϊραία πη ἢ ταεϊίπεδθν μπῇ 
Παταδ5. πεοεῆε εἰ νδίθτῃ ἐς ἐπίρεξεῖϑ 
ἀειηθπιη εχίϊ ρϑυρετίδίετη Χεηο- 
ΡΒ ΟΠτΙ5. ᾿πιο] ] χῖῆε, Βεγγοῖα, ἢ νὰ- 
τε. ᾿ηΔ6 οοπ]εοιῆδξε ἀς δίῃ ἕατατο 
ΧΕΠοΟρΡΒΟΩτΙ5. 

4. Ἔμπόδιος γὰρ) δίατρο δίερῃ. Ρα- 
τ, Εἴοπ. ἐμπόδιον ἨαΡεμι. Πεϊηάα 
ᾧπερ οἴκοι τΛΆΤΡΟ ϑιερῆ. 

ἐγὼ ὑμῖν} ῬΗΠαΠα5 ετρὸ Ἐπο 68 
Ατμεπὶβ ἀερεῦαίς ουτὴ Χοπορῃοηῖε, 
εαίαια ἴᾳφοτι5. δάἀθδ αἰ νᾶες (οἱεθαῖ. 
Ηϊπο ἀπο τία ουὐτϊαίαμς οἰ αν δ τὶ- 
185 οτἵδ ἔμ Πἔ ν!άδτυτ. 

Β42 
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“; δα Ρ' «Ὁ 3. » , 
λευσεν οὖν αὐτῷ ϑύεσϑαι καὶ ἃ εἰώθει, καὶ ἔφη συνοί- 

3 Ν ΄ »"“ 2 ς ς Ὁ 
ὅ σειν ἐπὶ τὸ βέλτιον. Τή δὲ ὑστεραωία ο Ξιενοζων τροελ-- 
9 Ἁ 3 3 7ὔ 2 7 Ἀν χ Ξ κήρρν 

ὧν εἰς Οφρύνιον ἐθύετο, καὶ ὡλοκαύτει χοίρους τῷ πῶώ- 
Ρᾷ Ψ» Ν᾿ ἂν ᾽ ! Γ ω 

ὅτρίῳ νομω" κωὶ εκάλλιερει. Καὶ ταύτη τή ἡμέρῳ ἀφι- 
-» Ἧ ΝΣ 3 7 ᾿ ΄ ἊΨ 

κνειτῶι Βίτων καὶ ὠμνώ Εὐκλείδης, χρήματα δώσοντες τω 

καὶ ἃ εἰώϑει) Ηξοο νεῦρα εχ τηδῖ- 
ξὶπε ϑίερῃ. Ρασγιί. Ετοη. δα)εοὶ. 

5. ᾿Οφρύνιον)] Ψιτγὶ ἀοξὲϊ σοτηραγαηΐ 
Ορῃγυηίαπη Τ τοδαϊβ, ἀε απο Ηετϑάο- 
ἴᾳπϑ νἱῖ. 43. ἀξ Χεγχε 8Ὸ [Π1ὸ ἀθεαπηίε; 
ἐνθεῦτεν ἐπορεύετο, ἐν ἀριστερῇ μὲν ἀπέρ- 
γῶν Ῥοίχειον πόλιν καὶ Οφρύνειον καὶ 
Δάρδανον, ἥπερ δὴ ᾿Αβύδῳ διμιουρός ἐστι, 

ἐν δεξιῇ δὲ Γέογιϑας Τευκρούς. Θυοά ἢ 
επορῆοη [τηρίαοο ρῥτοξεξϊας. πὰς 
ζαῖϊτ, 4τ|5. Ἰοη ΣῸΠπι ᾿τ6γ ΓεοΙῆδ ραΐδη- 
ἀυ5 εἴ : εὐπηιηὰς 1ά ᾿τεγ ΟὉ Θεγεπηο- 
τἰϊάτατη [οἰδη πὶ ταῖθο πὶ ἃ] 4 πὶ ΠΟΌΪ5 
Ἰξηοίαπη Ποάϊε ἔεο δ, σοπ᾽ϊοογα ᾿Ἰσεῖ 
εχ Ρἰεἴατε ἤογηΐπὶ5 [115 ποῖα ἴῃ ἄδοβ. 
Οτέθοιβ ἴδτηεη ἐχεγοϊτα5. ροίαϊί ἤραᾶ- 
ἴο (τῖ5 Ιοηρὸ τεπιοίῃα8 80 ὑτῦε 
Τατηρίαοο οατα Ροία 8 ἴῃ ν]οϊηϊα 
ΟΡ γυηΐϊ : νὰ] ἢς τἀπιθὴ σδυΐα ρε- 
ΟὈ] τὶς. δἰᾳυα ΧΕπορποητί ἐα!ῆξ νἹ- 
ἀξίατ, αὐ (ἀοτ πο πὶ (ον Μ|ιΠοῆϊο 
ἴῃ ατε Ορῃτγυπῖο ρεγάρεγεῖ. Ορρί- 
ἀστὴ 'Ττοδ 5 ποπηϊηαὶ ετἰαπη 6 πλο- 
ἤΠεπεβ Ρ. 890. εἰ Ηατροοτγαςίοη ες 
Απμάτοτ!ομεα. 

ὡλοκαύσει)] ἴπ Ογτορ. νυ}. 3, 24. 
ὈΪ5 εἢ ἔϑυσαν καὶ ὡλοκαύτωσαν ταύρους 

«-οἴσσους. 
χοίρους ΤιΑτοῆεΥ ραῖαϊ εἢδε ρΙδοεη- 

15 [ρεοίεπι Ρογοογαπη τε[εγεηιίαβ. 
ΤΠπυογάϊάεπι εηἰπὶ τταάθγα 1. 126. 
Ζονὶ ΜιΠοδῖο [οτποαῖα εἢξ ποη ἱε- 
εἴα, (εὰ ϑύματα ἐπιχώρια, η86 ϑ6Πο- 
ἴα ̓ πιογργείδπίυσ σινὰ πσέμματα εἰς 
ζώων μορφὰς τετυπωμίνα,. Δάάϊτ Πε- 
τοἀοϊα πη 1Ϊ. 47. ἀε Εἰ ρυρτ!5. Πᾶτγγαη- 
ἴοι : οἱ δὲ πένητες αὐτῶν ὑπὸ ἀσϑενίης 

βίου σταιπίνως πλάσαντες ὗς καὶ ὀπ'τή- 

σαντες ταύτας θύουσι. ῬοΙΪὰχ νὶ. γό. 
ξέπὰβ. ρἰδοεπίθ, βοῦς Ποιηϊπᾶῖιτη; 
τηαθτηογαῖ, Πυοά οβεγεῦαπι Αρο]]]ηὶ, 
Τληθο, Ἠδοαῖθ εἰ ϑείθηθθ. Ρίυτα 
εἰαίτηοάϊ παρεὶ ἐχεπιρα Ἴουρ. ἔ- 
τηεπά. Ρ. 36. εάἀ. Γρί. 8ε4 αὐἱὰ εἢ, 
σαν ἀϊατίας ἱτητηοτεσ σοη]εδζατο ἰενὶ 
νεῖ ΠΠβτάπάφ νεὶ ταί] εη δ ὃ [,6- 
νἱταΐεπι εηἰπὶ ἀγραϊ ᾿ρίε ἰοσὰβ ΤΏμ- 
φγάϊαϊς, αἱ εἰ ἐν) ἦ τνανδημεὶ ϑύουσι, 

πολλοὶ οὐχ ἱερεῖα, ἀλλὰ θύματα ἔσι- 
χώρια. 80] σεῦ 1Δ4Π| ΟἹ ̓ πὶ τηοηαΐξ 
οστορῖαβ Ηεπηπεσμαῦπαβ δὰ ]ιοἰδηὶ 
ΤΙΠΊΟΠΕ ΠῚ Ρ. 78. υὐἱ εἢ παρ ᾧ λαρ- 
σπρῶς εἰώδαμεν ἑορτάζειν σὰ Διάσια, 
ΒοΒο θη βτθοσπὶ ἴῃ ΤΠαογάϊάς 
[οτὶρῖα πη τερεγ ξ πανδημεὶ ἕορπάξουσι, 
Θϑύουσι δὲ πολλοί. Ῥτεοῖετοα ΓαΓρι αταγ 
ΡοΟΙ]σεπὶ ἱ. 26. ἴῃ Τπυοσγάϊάε. ρῥῖὸ 
ἄλλα ϑύματα [{οτὶρίατη Ἰερὶῆε ἁγνὰ 
ϑύματα. Οετίε νυ]ραία πη πολλοὶ ἢξ- 
ὨϊΪβοὰῖ πομ ΟἸΠ68, [εἀ δηιὶαυϊοιὶς 
τἰτα5 ἰεπᾶσες νε] ρααρετίοτεβ ϑύματα 
ἐπιχώριο (Δ οτὶ Βοαῆϊε Τονὶ. β΄ ΠΟ] α εἰ- 
ἴᾶτη στὰ ἱερεῖα ονεβ, πρόβατα, ἴῃίεγ- 
Ρτεϊδηΐασ, ηαοά οὐτῇ ΧΕΠΟΡΠΟμτΪ5 
ὩδΙΓγαίΙοη6. ΠΟ σοηνεηϊζ. (ΟΠ ἰρ]- 
ἴὰγ σοπῆει, 14 Π1|5 Γονὶ Μ|ΙΠσΟΏΪϊΟ ποη 
8Ὁ οτηπηῖθαβ Αἰμεπίεπῆθαβ, {εὰ 8 
Ρδαρογίθ5 ταηΐατη δυΐϊ ΔηΓ ΔΙΌ Γα 
ΟΟΓΕ ΟΠ ΔΓ ΠΔ ΟὈΓΘγν "τ 5 ἐμαὶ ηξ 
πέμματα νεὶ ϑύματα [ἀοτὶ βοαῖα, ηυϊά 
σορῖς ΠῸ5 ἴῃ Χεπορῃοηῖα ροῖοο5 ἰῃ- 
ΕΠ! γα σταιτίνους ν6] σΘ πὰ Ρ]Δοεη- 
ἴδβ. ἰρεοιε πη Ρογσογαπη τοίεγεῃβ ὃ ΕἸἰ- 
τὰ ΠΊ ρϑίτα, αυε πὶ ΧΕΠΟΡΠΟΩ τηε- 
τηογαῖ, (πατρίῳ νόμῳ, Ἐϊτοη. Ἰδὲς 
σατρῴῳ ὨδΌΘΙ) σεηΐεθ δὰ νειθατη 
ὡλοκαύφει τείετοηάστη εἢξ. [Ιπ οεῖε- 
τὶβ. Εη] πὴ [ΔΓ ΠΟΙ 15 ραγῖεβ νἱξιἸ γῆ Γ ΓῺ 
ΟΡίπηϑ τὰ ηῖὰ πΔ αἰ]5 ΟὈὐ]αΐθ ΘΟΠΙ ΓΙ 
Το] εηῖ. 

6. Βίσων καὶ--- Εὐκλείδης} Ρατ, Ε- 

ἴοη. Βίων εἴ τοχ Είοη. Εὐσικλείδης. 
41 Επο 65 ἢ ἰάετῃ, αἱἱ ν]άείατγ, εἴ, 
401 οδρ τ ᾿π το πογηϊηδίμτ, Ὀδης 
Ποῖα εἰ ΓΔ. 14115 ΧΟηΟΡ ΠΟΙ ἔα 
ἀεῦεῖ, φαοά ἀγραΐϊ ἰρία παιγαῖῖο 8η- 
᾿ἰεοεάεηβ. εξ η8 ἰρΊ[ΥΓ ξενοῦνται, 
ἢ ἀς ᾿π|ῖὰ ΠΟΙΡ τ πεοοίπιαάϊπε ἰη- 
(ΕἸ Πα πάατη εἴ, ἤθη ἴᾶπὶ αἀ ΕἘΟ]]- 
ἄετη ηυδπΊ δά ΒΙτοπατὴ γαΐεγθ 4 πῇ 
νϊἀεῖαγτ. οτίαε εἰἰατη ΠΟΙΡΙΓ 109 
Επο 685. οεηηθ δα]αηρετε νοϊοϊξ 
νεῖεσὶ [τη Πα τὶταῖ!, αὐ ἀπηῖοο ποπλὶης 
ξενίου ἐφαατα πα ρεουπία τεάδπιῖα πα 
Ροῆεῖ γτοάάεγε, 1)ε νερὸ Ἰρίο ἀϊφε- 
ἴω δὰ (ςέϊ, δ. 
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’, Ν »" 7) “ μ- ἂν Χο στρατεύματι" καὶ ζενοῦνταί τε τῷ Ξενοῴωντι, κωὶ ἱππτον, 
ὰ ᾽ 7 - ΄ 7 δ » « ͵7 

ον ἐν Λαμψάκῳ ἀπέδοτο «Ὡεντήκοντῶ φρείκων, υὑσποστεὺυ- 

ἷΝἢ τὰν ΄ ε) 4 ἀποὴν "δὲ 

οντες αὐτὸν δὲ ἐνδειων πεπρωκένωι, ὅτι ἤκουον αὑτὸν η6ε- 
Μ᾿ τ 7 3 Ρ ξ ΝΩ Ὗ 3 

σϑαι τῷ ἱπσώ, λυσαμενοι ἀπέδοσων, κωὶ τῆν τιμήν οὐκ 

ἤθελον ἀπολαβεῖν. 

Ἔντεῦϑεν ἐπορεύοντο διὼ τῆς Τροίας, καὶ ὑπερβάντες ν 

τὴν 1δὴν, εἰς "Αντανδρον ἀφικνοῦντο τορῶτον" εἰτῶ παρὼ 

Θάλατταν τσορευόμενοι τῆς Λυδίως, εἰς Θήβης πεδίον. 

Ἔντεῦϑεν δὲ’ ᾿Ατρωμυττίου καὶ Κερτονίου παρ᾿ ᾿Αταῤνέω ᾳ 
3 -.λ δ Εά τς 

εἰς Καΐκου πεδίον ἐλθόντες, Πέργαμον κατωλαμβάνουσι 

τῆς Μυσίας. 

Ἔνταῦϑα δὲ ζενοῦτωι "Ξενοφῶν παρ᾽ Ἑλλάδι, τῇ Γογ- 

ἡ. Τροίας} Μαῖβο ϑιερῇ. Ρατὶ, - 
ἴοπ. Βορὶ Β. Ο. Τρωάδος. ϑ86ά νἱτὶ 
ἀοξῖ! ορροΐίμεγα πε Ἰοσὰαπὶ ϑίθρΠΔΠῚ 
ΒνυΖ. Τροία χώρα ᾿Ασίως, ἡ τορότερον 
᾿Ιδαία, εἴτα Τευκρὶς, εἶτα Τροία. 

Λυδίας] Μαῖρο ϑδίερῃ. ᾿ἰθὲγ Βτο- 
ἀφὶ, Ῥαγ, Εἴοη, ᾿Ασίας. ϑιίταῦο [1ὈτοῸ 
ΧΙ, σὸ Θήβης τοοδίον ρΡοῆ δε] ] πὶ 
ΤΓΟΙ Πα ΠῚ ἃ Γ,γάϊ5 οσουραίατῃ ἔα1Π8 
τείετί, εἰ ϑουΐαχ 'π Γγάϊθα αγῦ]5 
ῃυτηστγαὶ Δαἀγαγηγί απ), Αἴδγηθα ἄζο. 

Θήβης πεδίον] Νοτηΐπαιὶ ἰΐεπὶ Πεϊ- 
ἸεπίοοΥ. ἵν. 29 41. Ἰαχία Ρειραπλαη 
ῬοΪγῖα5 χνὶ]. 1. Ασουτγατία ἀεῆρηδΐ 
Ατδοίεϊεβ ἀθ Νεητ5, (δοοϊαπι γαΐε- 
Ιε5 ἃ [,6(Ὁ115. νοσατὶ Θηβαΐαν, ψφαοά 
ἃ ὙΠΟῦξΕ οδπηρο ἤάλτγει : ἀπὸ Θήβης 
πεδίου τοῦ ὑπὲρ τὸν ᾿Ἐλαιατικὸν κόλπον 
σῆς Μυσίας. 

8, Ἐντεῦθεν] Ουε!ῇ, δὲ δάἀάϊ(, εἰ 
οὐπὶ δαπίϊηα. ἀείησερβ ᾿Αδραρυτίου, 
ἀαι. [ῖἢ ΤΠυογάϊ 5 ν. 1. ᾿Ατρωμύς- 
σιον Ἰἰ ΌΤΙ Γοτῖρτ] δὲ δά 11 Παθεηΐ, ᾿ς τὰ 
νἱς, τοϑ. ατγιδιαίεπλ Του ρίατθ 1π 
πος υτοὶθ ποπιὶπα δηποίαν!τ Οἱ! 
ϑίθρπαηὰβ ΒΥΖαπιϊηι8. 

Κερτονίου] Ἐ44, νεῖ. Οὐπε]ῇ, Κερσω- 
νίου. Ῥατι, ΒερῚ! Β, Ο. Κερτωνοῦ ὁδεύ- 
σαντες εἰς Καΐκου τσεδίον. Ἐτοη. ρᾶτὶ- 
ἴει Κέρτων δδεύσαντες εἰς Κι Ὀτθεπὶ 
Οετίοηϊα πη ργθοίεγ ποβίατη ΠΕΙῸ 
ποτηϊηανὶς : πη ΗἩυτοπίηἰὈἢ ἴῃ 6]5 
ἴοοο ποίπθη Καρίνη εχ Ἡετγοάοτὶ νἱ!. 
42. νῈ] Κυτώνιον, σαοά ΤΠΕΟΡοΟΙΊρυ5 

ἀρυά ΞΘίερῃ. ΒΥΖ. τσόλιν μεταξὺ Μυ- 
σίας καὶ Λυδίας εἴἴδ αἷι, τεροπεπάσπι 

ΕΠ Γαὐρσάῖαγ. [οσα5 Πετγοάοι! Πὶς 
εἢ ἀε Χεγχε δαγάϊ ας ρτγοίεξϊο ; ἐστμ- 
ἔετο σὴν ὁδὸν ἐκ τῆς Λυδίης ὃ στρατὸς 
ἐπί τε τσοτωμὸν Κάϊκον καὶ σὴν γῆν τὴν 
Μυσίην' ἀπὸ δὲ Καΐκου ὁρμώμενος, Κά-- 
νης ὅρος ἔχων ἐν ἀριστερῇ, διὰ ποῦ ᾿Ασαρ- 
νέος ἐς Καρίνην πόλιν, ἀπὸ δὲ ταύτης διὰ 
Θήβης τσεδίου ἐπορεύετο, ᾿Ατραμύττειόν 
σε πόλιν καὶ "Αντανδρον τὴν Τϊελασγίδα 
τσαρωμκειβόμενος" τὴν "Ἰδὴν δὲ λαβὼν ἐς 
ἀρισπερὴν χέρα ἤϊε ἐς τὴν ᾿Ιλιάδα γῆν. 
γιάεβ ἤίατῃ ὄρεσι σοηνεηΐγε, Οδ- 
τη εἰ (Οετοπίὰατη ἰῃ Μδηπειίὶ 
Οεορταρῃϊα οπιῆα νἱάεο. ϑεὰ ἴῃ 
ΧΕπΠοροπεῖβ Ιοοο οΟ πιῖγὰ 1 ὈγοΓα ΠῚ 
ΟΡτπηογα τῇ νᾶτγίεῖαβ νἹΠΠῚ παίοϊο αυϊά 
ΔΙΘΌΘΓΕ ΤΠ] ν᾽ ἀθίαΓ, 

Μυσίας} [τ ᾿ἰδεγ Βιοάφθιὶ, αι. 
Ετοη. Αηίς Πυϊτοῃίηίοπατῃ εγαΐ Δυ- 
δίας, ησαοά ἴῃ ᾿Ασίας ἄς οοπ]εέζατᾷ, 
ΓΤ οηοΙαν παυΐανι ΨΥ εΙἤδηδ. 

ξενοῦτα,] Ἰηάοχ Ζεαηίαπυβ ἀφυονίξ 
αῤμά λοίριίονε ἱπιογρτγείαϊαγ : Ησῖ- 
ΟΠ πο ἀοῥείο ἐχοῖῤ. Βαρτα {εξὶ, 
6. καὶ ξενοῦνταί σε τῷ Ἐξενοφῶνα, ΛΑτηᾶ- 
δι νεῖ ἐηυανμη} ΧεΡροῤ ΟΊ, 6771, 
Ἰεοποϊανίιβ. λοίῥε11 γτεοο ημαά!πεηη 1τι1-- 
ἐγμη. Αἴαυς [τὰ Ρ]ᾶίο 1 Θραπ 1. Ρ. 
41. εἀ, ΒΙΡ. τότ᾽ οὖν ἐξενώϑησαν ὑμεῖν 

οἱ τσρόγονοι ἡμῶν, καὶ εὔνοιων ἐκ πούτου 
ἔγωγε ὑμῖν καὶ οἱ ἡμέτεροι ἔχουσι γονεῖςς 
ΟΌΙ ΕἸΟΙΠῸ5 πηὰ]6 νοις : λοιῥεαἰ} α- 

πὰ δ 
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᾿ 5» ὧδ Ν Ν Ψ Ν 7, 

γύλου του Ἐρετριέως γυνωικὶ, κῳὶ Ἰτοργίωνος καὶ Ἰογγυ- 
«“ ᾽ δι να δ ᾽ » 

9 λου μητρί. Αὕτη δὲ αὐτῷ Φράξει, ὅτι ᾿Ασιδάτης ἐστὶν 
9 “ 4. Ν μι “ 2} Ἄν »ὴν 5. ἂν 
εν τω πεδίῳ, ὥνηρ ΠΕερσήης" τουτον εᾧη αὑτον, εἰ ἔλϑοι 
.Ν ἣν » ͵ 5 7 -- ΝΧ Ν ἀἐὁχ ἃ; 

τῆς νυκτὸς σὺν τριωκοσίοις ἀνδράσι, λωβεῖν ἂν καὶ αὐτὸν 
"»“ “ Ὺ,Ὶ]ς ͵΄, 5. ᾿ 

καὶ γυναϊκω καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα᾽ εἶναι δὲ 
' -Ὁ Ν »΄» 3) ε 

πολλά. Ταῦτω δὲ κωθηγησομένους ἔπεμψε τόν τε αὑ- 
ἌὍὉ 3 Ἂς ς 7 ὰ ν 7 ᾽ -“» 

τῆς ἀνεψὼὸν κωὶ Δαφνωγόρων, ὃν περὶ πλείστου ἐποίειτο. 
μ " « ρᾷ ἐν « -“ δ 

ΙΟ χων οὖν ὁ Ξενοφῶν τούτους παρ᾿ ἑαυτῷ, ἐθύετο. Καὶ 
᾽ ε »“ 7 Ἂ, ἊΨ ε 

᾿Αγασίως ὁ Ἤλειος μάντις πάρων εἰπεν, ὅτι κάλλιστα 
ἐ Ὗ « Ν 5... τὼ « « 4. δ ε 3 

εἶεν τῶ ἱερὼ αὐτῷ, καὶ οἱ ὁ ἀνὴρ ὧν ἁλώσιμος εἴη. 
΄)ὕ ἘΠ Ψ 7 7, “ὁ ΡῈ Ν 7 

11: Δειπσνήσως οὖν ἐπορεύετο, τοὺς τε λοχωγους τοὺς μῶ- 
ο ᾿- ΄ 

λιστῶ Φίλους λαβὼν καὶ τοιστοὺς γεγενημένους διωπαν- 
.« “ ΄ 5 7 ΄ Ν ν᾽ -“νψῪ 

τὸς, ὅπως εὖ ποιήσω! αὐτούς. Συνεξέρχοντωι δὲ αὐτῷ 
57 7] 3 « ε Ν 

καὶ ὥλλοι βιασάμενοι, εἰς ἐζωκοσίους᾽ οἱ δὲ λοχαγοὶ 
ΕἸ «“Ὕ Ν »“Ὁ᾿ . Ρ ς ς « ΝᾺ. 

ὠπήλωυνον, Ἱνώ μή μεταδόϊεν τὸ μέρος, ὡς ἑτοίμων δὴ 

χρημάτων. 
Ε Ν Ν 3 7ὔ οἴ ν ἢ ΖΞ ͵͵ ἈΝ Ν 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο περὶ τὰς μέσας νύκτας, τῶ μεν 

πέριξ ὄντα ὠνδρώπτοδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματω πλειστα 

ᾶμ οορρ᾽οκὶ μεπῖ, Μοτῖβ Αιποια 
ῬΙαϊοηϊοιτη ἐξενώθϑησαν ἱπίαΓρτεία 
ἐξενίσϑησαν καὶ ἐπεξενώϑησαν. ΖΕΙΟΏ 
διυρρὶ. 940. οὗ γὰρ ξενοῦμαι ποὺς ϑεῶν 

συλήσπορας. ἷ..6. ἴῃ ξένων ὨιιΠΊΕΤΟ ΠΟἢ 
Πᾶῦθεο πες τεοϊρῖο. Ηείγοῃὶυϑ ξενώ- 
σεται ἰηϊεγργείδίυγ ὑποδέξεται. Ἐυτὶ- 
Ρἰάεβ. ΑἸἰοεῆ. 69. ξενωθεὶς σοῖσδ ἐν 
᾿Αδμήτου δόμοις. αὐἱϊ εἴ λοιῥιο ἐκοῖρὶ 
εἰ ἀφυονῖῖ τη Ποίῥιίη. ϑεὰ [Ιοιὶβ 
νετία 820. ἐξενωμένον δέ τῳ Δελφῶν δί- 
δωσιν ἐκτρέφειν εἴς λο 1111 7μ5 σοηϊγαλεγε 
Ομ αἰίφμο εἰ {μὖ εὐμς βάε ᾿γαάενε γηι 
βυναπάατα. Ῥαετ Πούίριεἰ ἐγδάϊειϑ5 ἐξε- 
νωμιένος ἀϊοϊτατ, [ἢ {ταρτηθηίο Χ. 2 - 
Ἐεὶ τσοίωαν σε φῶμεν γαῖαν ἐκλελοιπότα 
“όλει ξενοῦσϑαι ; εἢ λοίρεεπι πεσε ημα!- 
γδη ῥοίεγε οἱ δορήγωλεγε σμῦ αἰΐφμο. 
Ιάετη Ηἰρροϊγιὶ τοϑς. ξενοῦσϑαι Ρο- 
(αἷς ρίὸ ἀσοξενοῦσϑθαι ῥέγεργε αὐάμοϊ. 
Ἡετοάοιὶ ἰοσὰπι ἱπ Εταΐοπς ροίαϊς 
Βιιάδριβ: πόλμες γὰρ αὗται μάλιστα 
ἀλλήλῃσιν ἐξεινώψησαν ἱ. 6. ἐμίεγ {6 ἤογ- 

2111 Ἴμνε σοημρξία γμογμρί. 
τηῦ ᾿Ερετριέως γ. καὶ Τὸρ. καὶ Τογ- 

γύλου) Ἠδο 'ἴῃ ὰπ|. ἀείᾳπῦ; ἴῃ 
τηᾶγριης Ουε! ἢ, τηᾶπὰβ εουπάδ δἀάϊ- 
ἀἰτ., 1)ὲ ἢὶβ ποιῃϊη! 5 ἀϊξξατη ἕαϊς 
δά ᾿π᾿τίασα Εἰ τὶ τεστ ΕἸ ΘΙ] Εἰ σοΓα Γ.. 

9. ᾿Ασιδάτης) Ογτορφοραϊα νἱ. 3, 32. 
᾿Ασιαδάταν, Οοάεχ ΔΙτοτέ, ᾿Ασιάδαν, 

Οτεῖφ Ρευῆοὰ ς. 9. ᾿Ασπσαδάταν πο- 
τηϊηδηΐ, ᾿Ασπσάδαν εχ Οτεῆα ΠὨΙοάοτγας 
1, ὅδ. 

καὶ αὐτὸν] Ουεϊῇ, αὐτόν τε μαθεῖ, 
10. ᾿Αγασίας} Ματρο ϑιίερῃ. Ῥαγί. 

Ετοη. Βασίας Παθεηῖ. Εοτίς ᾿ἰὈγατὶΐ 
ποΐῆβθβη Αραῆθ ϑιυτιρῃα] ϊ ποιίαβ, 
οἴίδτη εχ [εξὶ, τῷ. ὰς τταπυϊετοης. 
Βασίας ᾿Αρκὰς ΤἌΡΓΒ ἵν. 1, 18, ἴπτεγ 
τα ἢ 165 που  ΠϑἴΏΓ. 

11. φίλους Μᾶτγρο ϑίερῃ,. ἱπερίυπι 
ψιλοὺς οβέετι. 

εὖ -πποιήσα!) Ἑᾳυϊάεπ τοιήσει νεὶ 

ποιήσῃ [οὶ Ρίιμ ΠΊ ΠΑ] Π|. 
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. “δ κ' ὦ γῆς ᾿»" ς Ν ᾽ Μ '᾿ ᾿Νὦ 

ουσπτεύρον. αὐτοὺς ππωρωμελουντῶς, ὡς τὸν Ασιθώτήν φυτὸν 
7ὔ Ν ᾿ 7 

λώβοιεν καὶ τὼ ἐκείνου. 

ἐδύναντο λαβεῖν τὴν τύρσιν, 
Ἢ » ἥν "7 Ἂς Νι τὰ 

λήη, καὶ τρομοωυχεωνὼς καὶ ἄνδρως ολλους καὶ μῶχι- 
3 3 7) ε ᾿ 

μους ἔχουσω) διορύττειν ἐπεχείρησαν τὸν πύργον. Ο δὲ 
“ τὴν φοσὸς 8. Χ 7) ο. «ἱ Ν ὌΝ { δὲ 

τοιχος ἥν ἐπὶ ὀκτῶ τλίννζων γηϊνων τὸ εὐρος. Αμώ θὲ 
»" ς “ ν Ν ς Ἂς ᾿ »"» 7 ΟῚ ᾿ 

τῇ ἡμερῶν διωρώρυκτο" καὶ ὡς τὸ ὥρωτον διεφάνη, ἐσ ὦ- 

ταξεν ἔνδοϑ εν ββοουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διωμπερὲς τὸν μή- 
Ν “«2,ν 7 ἣ, Ν ς » . ΄ 3 2 "ὰ Χ 

θοὸν τοῦ εγγυτώτω᾽ τὸ δὲ λοιπὸν ἐκτοξεύοντες ἐποίουν μηδὲ 
΄ "5 Ε νὴ Ὁ Α 

τυώριένοε ετι ὡσῴωλες ξείνων. 
7, 32 Ἀν οι ΚΣ 

Κεκρωγότων δ αὐτῶν καὶ 
» “Ὁ Η 7 Ν 2} Ν ς 

τουρσευόντων, ἐκβοηϑοῦσιν ᾿Ιτωβέλιος μὲν ἐχῶὼν τήν εαυ-- 

τοῦ δύνωμιν, ἐκ Κομανίως δὲ ὁπλιτωι φρουροὶ, καὶ ἱπ- 

13. τυρομοχεῶνας) Ἐχ Οπε]ῇ. Ποο 
νυϊραῖο τσρομαχῶνος Τα ὈΠἴτα!. Εδη- 
ἄεπι ἔογπιαπι [ἰὉτὶ {οτῖρῖὶ Παθεηῖ ἴῃ 
Ῥο]ϊαος ἰ. 170. νἱῖ. 120. εἴ ἀρᾷ Ηε- 
τοάοτατη, ἴ9τἈπςτἀρα88 [ΟΥηᾶπΊ ἃΠΠ0- 
τανὶῖ δ] άδ5. 

14. Ὁ δὲ τοῖχος) Μᾶτρὸ ϑῖβρῇ. τὸ 
δὲ φσεῖχος Ὠδθει. 

γηΐνων] ϑαρτα 11]. 4, 7. κερωμεαῖ 
τολίνϑοι ἀϊσαηῖατ. 114 γήϊνον φσεῦχος, 
ἀγγεῖον εἰ Ὠτη ἴα ἀϊοαηῖαγ. Μ εΙῆκα 
γηΐνας εαἴάετηῃ εὔ οθηΐεῖ, 4188 ὀσταὶ 
ἀϊουπίαγ ; αυοηΐϊαπη ἴῃ Ροτταπάεηάο 
ταῦτο αἰ πηϊάϊατα ἔετε ποξϊθτη Πίθετ- 
ὨΔΠῚ Οτϑοοὶ {γα ΙΘρ ΓΙ ΗΓ, 

Ν Ύ ξ 

σὸ εὖρος] Οετίδο. πιθηΐαγο ποπηδῃ 
“λίνϑους ὮὨ. 1. εξ οσεπίαϊς Ν εἰΐκε, 
Πτϊγαῖα8 Ππαηλϊηδτη ἱΠΙΘγργο ΠῚ ΤΏΘη- 
ἔατοο γαϊ! οπετα τετρ! ε νεὶ ἱπαϊοαῆε. 
Ιρίς εχ ἴοοὸ Ψιίγαν! 11. 3. ογ΄ ΡΙΤΩΙ 
χχχίν. 14. υδἱ εἴ : σχῶ μεπὶ ῥμό]σα 
οῤέγα, ῥεηπίαάονο, (ἸΔιοΥ6) φα ῥγίυαία, 
ἐείγαάογο μγμμμίγ, ΟΟΙ Πρ πλαΓ ΠῚ 
ταττῖθ, (ααδτλ δὰ ΡαΌ]Ιοα ορεῖα τα- 
[εγ) Τα ξ ἀεοεπλ ρεάὰπιὶ ίεα ρ Χ 8. 
ΡῬαϊπιούαση. Ηοτὰπὶ παρε αὐδῖ- 
ἴάτὰ φατίετη ἀδοθηγ εἢξ ρεάεβ ; ρΡε- 
ἄξτῃ δηΐπὶ σοπίϊηοίθ τό. ἀϊρίίος δὰ 
4. ραϊπηοβ. Εᾳυϊάετη τολίνϑον πο- 
τε τηδηΐαγοο ΡῈ πὰ σατίαπη ἢρηϊῆ- 
οαὔδ υπαυᾶπη, ΠΟ οτεάο : πεο ἰαΐε- 
τατη δαηάδπι δα πηδηΐαταπ ἴα- 
{Π8 τοϊῃὶ ρεγίαδάεο ; ἀεηΐᾳας Χεηο- 
Ῥῇοη οταῆηταἀϊ θη ταυτὶ [αἰ15. ΟἷαΓῸ 
ΔΙΡαΓηΘηἴο ἰδίογαπι Οὗἴο ἀξίηςερβ ἴῃ 

Ιδιταἀπε πὶ ροπίοταμηα Πρηϊβοανὶξ 
Β͵ΘΘΟΙβ. ἰδδζοτι 5, δοουγαίδτη τπεηΐα- 
τάτη ἰπάϊσατε ἂς δχίταπεοβ ἰεξϊοτεβ 
αυθογογα ποὶαϊς. Ιάδτῃ Ψιέγανίας Ἰ]. 
8. ἀαΙΟΥΣ ῥαγίοίες, πὶ ἀρ 1111 αμὲ 
ἐγ ηήλὴε ἡμογῖηί, ( χμρεοαα  ογαμέίμ- 
αϊπε ποη ῥοίζμη ῥέπες φαηι ματι {ω{}1- 
ἼΘΥΘ ΘΟΡΓΙΡΊ ΟΊ. ΧΕΠΟΡΏΟΠ Ἰρὶ- 
τὰ ΡῬαγίεΐθιηι οὐϊορ! ἐπι πατη τππθπιο- 
ταν, 

ἔνδο.)εν} δυϊάας ἴῃ ν. ὀβελὸς Παθεῖ 
ἔνδον εχ ἢ. ]. ἀεῖπαε βουσπόρῳ 1αηῖ. 
Οαε] . 

15. ἐκ Κομανίως δὲ] Εαα. νεῖῖ. 

.« ΟσεἸΓ. οὐλΠο δὲ, τείεσα τς δα δηΐθοα- 
ἀεητία : ἀείποερβ ὅσλέσαι ᾿Ασσύριοι καὶ 
Ὑρκάνιοι ἱπ' πεῖς ἀδηΐ τηδῖροὸ ϑίερῇ. 
Ρατγῇ, τοῦ. (ΟὈτγηλπΙ8π) ἥνε οδε}- 
Ιὰ'πΔ ἤνε ορρίἀσϊαπι ἱρπούαπὲ Οεο- 
ΒταρμΙ. Ῥαγιπϑηϊὰσι Ποχηϊηαᾶῖ ἴῃ 
Μυῆα Ρ᾽πὶὰβ ν. οἂρ. 30. Χεπο- 
Ρἤοη {εξϊ. 21. Παρθένιον τσόλεσμα ὨΟ- 
τϊᾶγα νἱάθίαγ Ἰάθῃ Ὁ] [δγηξη 
Ε4α, νεῖξ. Γου!ρίαταπι ΠΠαρϑενικὸν τα- 
νοοᾶνὶ νεῖζε, πθὸ αυϊάψαδτῃ 8η- 
ποίδι!οηβ δάθοὶ. Ἐχ Ῥαγΐ, ἰἰῦτο 
Ζεὰπ8 Τπαρϑένιον ἀδάϊτ, αφαεην εαυοτγ. 
Ιάδα ΡΙ] πὰ. σαὰτπὶ Αροϊ]οπία Ταδα- 
[Ὠγαηϊδη ορρίάστη Μυῆδθο πογηϊηδί. 
Κομωνία ΨΥ εἰίκιο τερίο νἱάδιυγ εὔξ 
οαε!ϊο Κόμανω ἀϊέξϊο 4ἀ]εξῖα. Ψιάε- 
ἴὰγ νἱγ ἀοξὶὰ5 Οὕογπαηα Οδρρδάοοίεθ, 
Ριπάϊθ δὲ Ῥοῃτὶ οορ ἔξ. ϑεά πιὸχ 
Τευϑρανία ορριΙάμι ποιῃϊηδίωτγ, 

Ἑ64 

Πυργομωχοῦντες δὲ ἐπεὶ οὐκ 13 
« Ν πς ἊΝ Ν ᾽ 

(ὑψηλὴ γὼρ ἥν, καὶ μεγώ- 
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πεὶς Ὑρκάνιοι, καὶ οὗτοι βασιλέως μισιϑοφόροι, ὡς ὀγδοή- 

κοντῶ, καὶ ὥλλοι πελτασταὶ εἰς ὀκτακοσίους" ἄλλοι δὲ 
3 ͵ὕ ΕΝ ᾽ ΕἸ 7 » »κ 

ἐκ Παρϑενίου, ἄλλοι δ᾽ εξ ᾿Απολλωνίας καὶ ἐκ τῶν 
΄ 7 ΤᾺ “ 

τὐλησίον χωριων κ͵ι ἱππεῖς. 

Ἔνταυϑα δὴ ὥρω ἥν, σῶς ἔστωι ἡ ἄφοδος, σκοπεῖν" 
᾿ .«“ ὩΣ Ψ 

καὶ λαβόντες, Ὅσοι ἤσαν [βόες καὶ πρόβατα, ἡλαυνον, 
ον ὁ , ϑρνοας 7 7 «δῦ -“ 

κώϊι τῶ ἀνδρώποδω ἐντὸς ὠλωίσίου «ποιήσω μενοι οὐ τοῖς 

7 “ Ὁ Ν - 3 ὃς Ἕ νι. 
χρημώσιν ουτω τρροσέχοντες τὸν νουν, Φλλῶὼ μή φυγή εἰ 

εἰ χὰ ΕΝ 7 Ν 7 3 .«“ 

ἡ ὥφοδος, εἰ κατωλιπόντες τὸ; χρήματα ἀπίοιεν, καὶ οἱ 

τε πολέμιοι “)ρασύτεροι εἶεν, καὶ οἱ στρατιῶται ἀϑυμό- 
"ν Χ 9 ς » ΨΞ 

τεροι" γὺν δὲ ἀπήεσωαν ὡς περὶ τῶν χρημάτων μαχούμε-- 

17νοι. Ἐπεὶ δὲ ἑώρα Τογγύλος ὀλίγους μὲν τοὺς “Ἐλλη- 
Ἂς Ν ἮΝ » ἂν ῳ 7 Ἂς ἂν Ἃ, 

νώς, πολλοὺς δὲ τοὺς ἐπικειμένους, ἐξέρχεται κοωιΐϊ αὐτὸς 
2 “"» Ἂν Χ « -“" ᾿ 5 »ή 

βίων τῆς μητρὸς, τὴν ἑαυτοῦ δύνωμιν ἔχων, βουλόμενος 

συμμετασχειν τοῦ ἔργου" συνεβοήϑει δὲ καὶ Προκλῆς εξ 

18᾽ Ἑλισάρνης καὶ Τευϑρανίας, ὁ ἀπὸ Δαμαράτου. Οἑ 
Ν Ἀν μῶν τῆν 3 Ν δ , ; ΄ αν “ 

δὲ σερι Ξιενοζωντω, ἐπεὶ τσῶνυ ἤδη ἐπιέζοντο υπὸ τῶν το- 
Ἄ εν δ τῶ 7 ͵ « ἃς 

ξευμάτων κωὶ σῴενθονων, πορευόμενοι κύκλῳ, ὁπὼς τῶ 

ὅπλῳ ἔχοιεν πρὸ τῶν τοζευμάτων, μόλις διωβαίνουσι τὸν 
7.9. Ν δῇ 3 Ὄ οτος 39 μὴμ 

10 Καύκον ποτωμον, τετρωμένοι ἐγγὺς οἱ ἡμίσεις. Ἐνταυ- 

ϑώ καὶ ᾿Αγασίως Στυμφάλιος ὁ λοχωγὸς τιτρώσκετωι, 

τό. καὶ τὰ ἀνδράποδα.) Τθετ Ἐτοη. 
τὰ οταἶτῖς. Θαο ἱπάϊοϊο νἱτίαπα ἰοοὶ 
Ἰαίθῃβ ἀρηον!ηξε τ] ν]ἄθοσγ. Ῥετχίϊ- 
ΠΘηΐ ΘηΪπὶ βόες καὶ τσρόβατα καὶ ἀν- 
δράποδα δὰ 1115 τεβ, 4185 ἀείῃοερβ 
χρήματα νοοδηῖατ ; 4185 ΟΠ Πη65 Οτθ- 
Οἱ ἀρδαπίεβ ἀστηῖϊηα σαδάτγαϊο ἰΠ60]8- 
[45 ΔΟϊβεῦαηῖ, Ιριταῦ νοοϑβ ἰγαηῆο- 
οαῖθα ἴἴὰ οὐπὶ σειοτβ Ἰυπρεηάδ εἴ 
Του] θεπάρ νι δηΐυγ : καὶ λαβόντες ὅσοι 
ἤσαν βόες καὶ τορόβατα καὶ ἀνδράποδα, 
μι. 3 Ν ΄ὔ ΄ὔ » 

ἥλαυνον, ἐντὸς τυλαισίου πσοιησώμῤςενοι" οὔ. 

σοῖς χρήμασιν οὕτω πσροσέχοντες Εἴ τε] ]- 
αηυἃ. 

οὕπω προσέχοντες] [τ [6 1 ε: 10) γι- 

1ο. Ψαυϊεο εἰ ἔστε, πα }]ὸ (επία. 
17. Γογγύλο;] ἙΑὰ. νεῖζ, ΟὐΕΙΕ, 

Τογγύλος μέν. 

᾿Αλισάρνης)] ΗδτΟ τηδΥρὶ 5 διε ρῇ. 
εἴ Ῥαγ. Γοτριαταστη να]ραῖθο ᾽᾿Ἔλ,σάρ- 
νης ῬΙΘοταΪ ἢ Ζειηθ6, 4.85 σὰπὶ ΕΠ ε}1εὲ- 
ὨΪΟΙΒ. 111. 1, 6. δὶ ᾿Αλισαρνιὰν νυἷξο 
οταῖ, δια ΌΟη6 εἰ ϑίερῃδᾶπο ΒυΖ. σοη- 
νεηϊῖ. 

18. Καάϊκον] αητῖπα, πο}. Ῥατιΐ. 
Ετοη. πιᾶῖροὸ ϑίερῃ. Κάρκασον ὨδΌεηϊ. 
Ῥτϑοῖοσ (αϊσαπὶ Μυῆδ ἤσνίαπι διτᾶ- 
Ὀο Μγῆυπι πουηϊηδί ἴῃ Οδίσατῃ εΕΠὰ- 
εηΐεπι. ϑεὰ ροιὰυδγαπί ρῥίυταβ πιΐηο- 
ΓΕ5 ἥυν!ὶ [α1ΠπῸ ἴῃ τορίομα δα, συδτα 
Ποάϊε τη σοκηϊίατη Πα Θλ.5, πε Ὸ 
Χεποόρμοη Ἰοσοῖαπὶ ϊαπὶ δοσαταίφ 
ἀοῇρηαν!ζ, 
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τὸν τυάντω χρόνον μιωχόμενος ττὩρὸς τοὺς τσολεμίους. Καὶ 
δ ͵΄ ᾽ δ 7] δ' « δ ᾿ 3) Ν ͵΄ 

διασώζοντωι, ἀνδρώποδω ὡς διακόσιω ἔχοντες, καὶ τρό- 
ε ͵ 

βατα ὅσον ϑύματα. 
᾿- λἘςε ! ε “ 3 Ψ 7 

Τῇ δὲ ὑστερωίω ϑυσώμενος ὁ Ξενοφῶν, ἐζάγει νύκτωρ 20 
» Ν ! “ “ἶ ! 3, ἂν 

τῶν τὸ στρωτευμῶ, ὁπῶὼς ὁτέ μωκροτωτήν ἔλϑοι τῆς 
“ Ἂς ᾿᾿ Ν »9 Ἂς Ὁ“ 3 

Λυδίως, ὥστε μὴ διὼ τὸ ἐγγὺς εἶνώι φοβεϊσϑαι, ὠλλ᾽ 
ΕἸ »“-7Ὃ: 3 ἥ 3 “ῴῳ “ ͵ 

ὠφυλωκτειν. Ὃ““ἵ Ασιδώτης, οκούσως, ὁτέ πώλινὶ 
3. ῳ ΦινΝ "“ Μ "»»-“ Ψ» Ν ΄ ἐν 

ἐπ᾿ αὐτὸν τεϑυμένος εἴη Ξενοῷων, καὶ παντὶ τῷ στρώ- 
͵7 ς » 3 5", Ν ᾿ά 

τεύματι ἥξοι, ἐξαυλίξτωι εἰς κώμας ὑπὸ τὸ Παρϑ ένιον 
2) 7 5 “ ς κ»ν 

πόλισμω εχουσᾶς. Ενταῦθϑώ οἱ περὶ Ξιενοῴωντω συμ.- 22 
Ι 3. ᾿’ν 7] 5».,Ὁ 

περιτυγχάνουσιν αὐτῷ, καὶ λωμίβανουσιν αὐτὸν, καὶ γυ- 
ο-ρ »-ὦ,ἷ8. ᾿ Ἂς ε) 7] Ἃς 

γαίκω, καὶ παίσδως, καὶ τοὺς ἵππους, καὶ πάντω τὼ 
57 ὄ . Ν ,ὔ ς ». ΕἸ ωλ 7 7 

ὄντα καὶ οὕτω τὼ πρότερω ἱερὼ ἀπέβη. Ἔπειτα πώ- 23 
» -“ 3 ΄, » Ἂς Ν 

λιν ἀφικνοῦντωι εἰς Πέργαμον. ᾿Ἐνταῦνα τὸν Θ᾽ εὺν οὐκ 
7] ς »-ἽἪ ἂν ᾿ς ς { 

ἡτιάσατο ὁ ᾿Ξενοῷων" συνέπρωττον γὰρ καὶ οἱ Λάκωνες, 
᾿ς δ νς ἢ Ἂς ἈΝ τον Ὧν ἜΡΟΝ "“ 

κον οἱ λοχῶνγοι, κῶὶ οἱ ὥλλοι στρωτήγοι, κ͵ι οἱ στρωτιω-- 
.“ ᾽ δ᾿ , «“ 7] 

τῶι, ὥστε εἐζαίρετω λωμβανειν, καὶ ἵππους, καὶ ζεύγη, 
57 .“ « ἊΝ κὰ 7 ψ, εἡ "“ 

καὶ τἄλλω᾽ ὥστε ἱκανὸν εἶναι καὶ ἄλλον ἠδὴ εὖ ποιέιν. 
͵7 Ψ:Ξ τ 

Ἔκ τούτου Θίμβρων πωραγενόμενος παρέλαβε τὸ 24 
7 Ἁ “ Ψ ἜΚ." ΄ 

στρώτευμω, καὶ συμμίζας τῷ ἄλλῳ Ἕ λληνικῷ ἐπολέμει 

πρὸς Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαζον. 

19. ὅσον ϑύματα)] μοὶ ῥέσογα {ψαϊὶς 
εἴεπὶ αα (πονιβοίμηι ῥγο ζεϊοὶ γεαάϊίμ, 
αἰφμς αὐδο ῥαμοα. ἴτὰ ΜΝ εἴῆκε. 

20. ὥστε μὴ---ἀλλ᾽ ἀφυλακτεῖν] Ρα- 
τὶ. Ετοη. εἰς τὸ μὴ---ὠλλὰ φυλάττειν. 

21. ἥξοῇ Ηοο νυϊξαῖο ἥξει εχ ΘΌΕΙΓ, 
Ῥατγι. Τὰ δ ῖταῖς Ζεαηα. 

Ἰαρϑϑένιο})] Ἐαὰ, νεῖϊ. ΠΙαρϑενικὸν 
τενοοᾶνις δγεῖῆζε : ποῆγαπη (οτὶρια- 
Ταῖη ἐχ αι. Ἰἰῦτο τεοερὶς Ζεῦπα. 
Ῥῖο ἐχούσας τηα]ῖτη οἰκουμένας. Οοπ- 
Ῥᾶτγαῦθαὶ ηαϊάεϊα: Ἡ ἰοΠΙπίοη Ηετοάο- 
ἰεατη ἷν. 42. τὴν διώρυχα τὴν ἐκ τοῦ 
Νεΐλου ἔχουσαν ἐς τὸν Αρώβιον κόλσον. 

[εὰ ἀϊνετίαπι : πλυϊῖο πΊδρὶ5 ΤΠσοΥ- 
ἀϊάσαπῃ νἱ. 62. ἔσχον ἐς “Ἱμέραν. 

22: συμπεριτυγ χάνουσιν] Ματῖρο 

ΤὰΠὶ [ἀἴ15 Θοηνεηΐϊζ, 

ϑίερῃ. Βαγ. Ἐτοῃ. συντυγχάνουσιν, 
ἀεϊπάς Ῥατ, γυναῖκας Ὠαθεῖ. 

23. τὸν Θεὸν) 7ονενι Πῆπἰολίμσι στὰ 
Ηυτοπὶηίομο Ζειιηα, πωρηθη αἰλαν 1 τι 
οὐηηΐηο Υ εἰἴκο ἱπιεγρτείαῖαγ; “αῈ πὶ 
ἴξααοτ. 

οὐκ ἠτιάσατο)] Ἐάά, νεῖϊ, Οιε!, Ε- 
ἴοη. πεαρϑῖοπεπ Οτηϊ ηϊ, 48 Πὶ 
1, δοποϊανίὰς δἀάεηάδπὶ οσεηίαϊς, εἴ 
τεοερὶς γεϊπαπα, ἩΗυςοξΙηἰΟπίαπα, 
ψνειπκίαπα, ἡσπάσατο ϑιερηβδηϊ εχ |1- 
Ὀτγτο Ραγι, εἰ Βτγοάθοιὶ ἀπέϊαπη ἀδάϊς 
Ζεβυῃθ, ἱπίθγργοαϊαβ σοὐμ, αγπαυϊὶ, 
γηαρηὶ γεοῖί, σορεηίμ5 ἤΐ, Ῥοῆτε- 

ταϊπὰς τεὶϊ- 
408. 

λαμβάνειν] Ἑϊοῃ, λαβεῖν ἀδῖ, 
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Λρχοντες δὲ οἵδε τῆς βασιλέως χώρας, ὅσην ἐπήλϑεο- 

μεν, Λυδίας, ᾿Αρτίμας' Φρυγίας, ᾿Αρτωκάμας" Λυκαο- 
νίως καὶ Καππαδοκίας, Μιϑριδάτης" Κιλικίως, Συέν- 

νεσις᾽ Φοινίκης καὶ ᾿Αραβίας, Δέρνης" Συρίας καὶ ᾿Ασ- 

συρίας, Βέλεσις᾽ Βαβυλῶνος, Ῥωπάρας" Μηδείας, ᾽Δρ- 

βάκας" Φασιωνῶν καὶ Ἑσπεριτῶν, Τηρίβαζος" (Καρδου-- 

χοι δὲ, καὶ Χάλυβες, καὶ Χαλδαϊοι, καὶ Μάκρωνες, 

καὶ Κόλχοι, καὶ Μοσύνοικοι, [ καὶ Καῖτοι,] καὶ Τιβαρη- 

γοὶ, ὠὐτόνομοι Παφλαγονίας, Κορύλας" Βιϑυνῶν, Φαρ- 

νάβαζος" τῶν ἐν Εὐρώπῃ Θρακῶν, Σεύϑης. 

᾿Αριϑιμὸς συμπάσης τῆς ὁδοῦ τής ἀναβάσεως καὶ 

κατωβάσεως, στωϑ μοὶ διωκόσιοι δεκωπέντε, παρωσαγ- 

γῶι χίλιοι ἑκωτὸν πεντήκοντω πέντε, στώδιω τρισμύριω 

τετρωκισχίλιω εἐξωκόσιω πεντήκοντω. Χρόνου πληϑος 

τῆς ἀνωβάσεως καὶ καταβάσεως, ἐνιαυτὸς καὶ τρεῖς 
Γω 

μῆνες. 

25. ᾿Αρσίμας} ἴπ. Ουτορ. ᾿ϊ. τ, δ. 
᾿Αρτάμων ῬΗτγε δα τη) τὶ γεβρετῃ πο- 
ταῖϊηδῖ, Ὁ 4}}} ΠΠ0τὶ ᾿Αρτωκώμαν Ὠὰ- 
επί. ᾿Αρσάώμας Ῥετία εἢ νἱΐ. 10. 3. 8. 
δεὰ ν. 3. 38. Ρῖὸ ᾿Αρτούχα, Ηγτοῦᾶ- 
ὨἰουιπΊ , ἀασεη ᾿Αρτόμαν ποιηϊβᾶΐ 
Βτιοάφθι Οοάσθχ. ᾿Αρσήίμαν Πδγ] Ἰερὰ- 
τὰ π| πΠογηϊπαῖ Αττδ πὶ ἃ πα θδῇϑβ ἰἰ. 14» 

Ἵ Αρτακάμας Ογτορ. νἱϊ!. 6, 7. 
Ῥῃγυρίοθ τηδ]οτῖὶβ [αἰγαραπη εοάθπῃ 
ποπηϊηα Παῦεῖ, ᾿Αρτακαριῶν ἔετηϊ- 
Πδη] ΠοΙηϊηᾶΐ Αὐγαπὶ Απαῦ. νἱϊ. 4. 

Ῥωσπάρας] Ῥαΐο εὐυπάεξπηι εξ οιιτὴ 
Οοτγὰ ἱ. 7. 12. ΟΥὐτορ. ἵν. 6, 1. 

Ἕσσεριτῶν)] Ψιάδητυν Ατπιθη!! οο- 
οἰάἀδηία] 65, ἀθ αυϊθὰ5 ἵν. 4» 4. 

[καὶ Κοῖτοι)] ]Ώ Ἐχ Βάά, νεῖϊ. εἰ 
Ουεϊῇ, Κοῖται εἀϊάϊς Ζεα πε, Νοπίθῃ 
ῃυΐρίαπιὶ ἴῃ ΠΠὈγ15 ΧΕποροηίεὶβ πηε- 
τηούαίασ ρΡοραΪ, αυοά ἀςθεῦαι Βετὶ. 
Ναπι ἀποῦυτη ποπλΐπᾶ (εογῆτα ροίαϊε 
ἴάεο Χεποόορποη, ηαοά ραῖιοα ἔαογαηΐ 
δηΐεα οοπηπιοπιοίαία. Νες ἃρυά ἃ- 
Ἰῖοβ Γοτ ρίογεβ ἢϊ τηεητὶο (ίογμρ νεὶ 
Οαίαγηι ; ααᾶτα δηΪπλ05 ἱποϊ πὶ δά 

οΟρἱπἰοηθπὶ Βας τη ΠὩΐϊ τδὶ, ΠΟΙΠῈΠ 
δία] 6χ πηϑῖᾶ γαρεττίοπα βηἰπηᾶ- 
τὰ ΠΠΌαγα πὶ κοι καὶ σεηίεητκ5, εἰ 
βεηΐογη πάη πυ}}]ὰπὶ ἀπαυᾶτῃ ἔυ- 
{{{ι. 

.- 26, πένφε, στάδια] πῃ Εἀά. εἰ 11 τὶ 5 
{οτὶριῖὶς τσέντε ἀοεῆ. ἀεϊπάςε Εαά. Πα- 
Ῥεθϑηῖ: τετρακισχίλια διακόσια τοεντή- 
κονσώ τοέντε. ἴπ Εἴοη, ἀεξεῆ διακό- 
σι, ἴῃ Ῥαγΐ, εἰ Βερὶὶθ ἃ [ἌτΤΟΠΕγο 
Ἰη(ρεξιῖβ εἰ μύρια ῥτὸ τρισμύρια. ἈΒΑᾶ- 
τἰομ πὶ ἰ{ηθτὶβ ἐπὶ] εἴ σοτηρδτγδϊο- 
ΠΕ6ΠῚ ρΡαταίδηραγατη οὐ πὶ ἤδα}15 ἱπ|- 
ταΐξ 6χ Ἰοοΐβ ᾿ϊ. 29 6. εἴ ν. 5, 4. παι. 
οΠϊπίοη, οὐ] Ἐχοπιρ απ) {εοαϊὰ5 
νοῖῦα Χεπορῃοπιὶς σοηβίταϊς Ζευης 
εἰ Υεῖίκε. Ηἰς ροβτεπηὰβ [πᾶ πη 
{ποτὶ πιεηίαγατη οοπηράγανὶς οὐ πὶ 
1039. πλ}}ΠἸατὶ 5 ϑᾶχοπίοὶβ οὰπὶ ἀἰ- 
τηϊαϊο. 

καὶ «ρεῖ4] Οορυΐατπα οπιταπιὶ Ἐαά, 
νεῖς, Ουε!ᾷ, Ετοη. 

ἐνιαυτὸς καὶ τρεῖς μῆνες] ϑεουηάαπι 
Πϊοάοταπιὶ εἰ Ὀἰοροποὰ [δογίϊαπι 
Ἔχρεάϊεο Γαΐοερία ἔαϊς δῆποὸ αυδτίο 
ΟἸγπιρίδαάϊς 94. Οὐοπίτα ΓΆτομοῦ ρο- 
Γαϊς ΟἸγπιρί δά ΐβ ο4. ἃππαπῃ τογ  Π|» 



ΓΙΒΕᾺ ΜΙ]. 

τηεηΐετη Ματγίαπη ἐχιγοιηατη δὺϊ Α- 
ΡΠΙΘηι ᾿πθαηίειῃ ἴῃ Πἰετγιατίοηα ἰῃ- 
{εγία Αξξις Δ] οὶ Αοδάεπλϊθ Βερῖθ 
Τηἰοτιριϊοπα τὰ νο]. χἰνὶ. Ραρηξε δά 
Οὐυπᾶχα σοπηηἔθε τηεπίεη Οἔϊο- 
Ὀγετὴ δχίγεη πη) Δηηὶ 4. ΟἸγπιρί ας 
94. αἴπρῃαίῖ ; δἀνεηϊατη τεθεαητί5 
ἐχεγοίταβ ἴῃ Ατὐτηθηϊδτῃ δἀζοιῖι 14- 
ΠυδΙΓΪΟ ΘΧίγα το ν6] ΕἘΌΓΌΔΓΙΟ ᾿ΠΘΌΠΙΙ 
ΔΗΗὶϊ 4. ΟἸγπιρίδαϊς. Αἀνεοηίυτη (ο- 
{γοτὶβ τηθηῇ 1.]10 πα τ} ΔΠΠΪ 4. 
ΟἸγπηρί αἰ 94. Μ|ηΠ|ητάγεπι ορείδ πη 
ΒΕΓ 65. ργθπιτατ γαΐεγὶ δά Ἔχϑυη- 
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τ πιεηΐίεα Νονείηδτεση. Ἃαπὶ 
ϑευίῃς Οτεοοοβ ταὶ ΠἸατε πιεηΐες ἀὰ- 
οϑ,», ἰοτ[ἀδηαὰς ἴῃ οχεγοῖτα ΤὨϊΪπι- 
Ὀτοηὶς ροηϊῖ, ἰά εα υἱᾳὰς δὰ εχβϑυη- 
τε Μαγίαπη νῈ] ἰπθαπηίεπι Αρι]ε πὶ 
ΑΔ. Ὁ. 399. ἰά εἷ τηρηίθπη ὨΟη πὶ 
δχευηίθηι νεὶ ἀξοϊσηαμη πα ηςῈ ΠῚ 
ΔΩ Ρτταὶ ΟἸγταρίδαάϊβ. 95. [Ιἀ4ὺς 
[τα πηᾶπὴ πάτατη ἐχρεάϊτοπιτῃ ἴδοϊς 
Ὀίεηηετη. Ατρατηθηῖα, ααϊθὰ5 τὰ- 
(ἰοη65 [Ὧᾶ5 σοηβτγηαγα οοπαίυβ εΕἢ νὶγ 
ἀοέξϊυ5, ἐχοεύροσα ἤδο νᾶοδΐ, πεο ἴο- 
οἂβ Πῖο ρΡδίτυτ. 
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ΒΡΙΜΕΊΤΤ ΑΜ 

ΛΑ. 

ΟΒΘΒΕΚΑΝΑΤΙΟΝΕΜ 

ΑΒ ΤΙΒΆΌΝΜ  ν., 8. 

ῈᾺ ΒΟΠΙΌΝΤΙΟ Δα Ὸ ΧΕΝΟΡΗΟΝΈΊΤΙ Α 1.ΛΟΕ- 

ΘΔΦΜΟΝΙΒ ΘΟΝΑΤΟ,. 

Ρκμινυμ, 4ιποά ἴῃ Ιοοο Ραυίδηϊς 101 ροῆίο Ἰεέλοτι 41]1- 
ΘΘΠΕΙ ΠλΙ ΓΔ ΟΠ ΠῚ ἔδοογ ροίοί, ρογπεῖ δὰ ροῆεηοποπηι 
ΑΡΤΙ ἴῃ ἀΠοορίδιιομθπὶ νοοϑῖϊ ἃ ἰδπαία ΕΠ] θη ἤττη ροίξ το- 
οαρεοταῖαῃ) 50] πΐδπ), οοη ἢγηγαΐαπι (ἀῃηθη 18, αἴ Χοηο- 

ΡῬὨΏΟΠΕΙ νϑηϊα ἀαία [76 ἀϊοαῖαγ. [Ιτ44 6 εὰπὶ (Θσαγα ἴῃ 
ἄρτο ΘΟ] απο Παριΐαγ ραύγαχ ηθ, οι Ποοῦ ἤδο Ρδαία- 
Ὠ1ὰ5 Εχ Πάδ ᾿ηϊεγργθίαπη ΕΠΙΘη ἢ πιπὶ παγγαΐ : αποά, ἢ ΠΟ - 
ΤΊ ΟΠ Δ]14θτὴ [οΥρίογθηι ἀρρϑι]αγα ἴῃ ταἤ!πηοπῖο ροία- 

ει, ἔαέϊατγιιβ ἔα ἤθη νιἀδίαγ. 1116 οἰϊ, φαοα δά ά!ξ εχ 
ΠΑΓΓΑΙΙΟΠ6. ΠΟῸῚ ᾿ῃϊογργοῖίαπη ἔἸθηΠατη, [64 ΔΟΟΘΟΪΆΓΙΏ. 

(προσοικούντων) τηοη πο ηΐαιη. ΘραΪογα]6 ποη ἰοηρδ ἃ ἴεπὶ- 

Ρίο ᾿ιίαμθὸ ΕΡῃθῆα οοηίριοι. οὰπὶ ᾿Π]ΔΡῚΠΘ. ΕΧ ΠΊΔΙΓΠΊΟΓΘ 
Ῥρηΐζείιοο ξαέϊα, ααοά Χορ οητὶ ἀξάϊοαίαπι δἰ χη δηςϊ 
ἀοοοΐο. [{πάᾶΦ ποη [Ὁ] αὐ ΠΔΥΓαῖΪΟ ῬΓΙΟΓ ΘΟΠἢΤτΩΔΓΙ ντη6- 
ἴὰτ, Χεποροπίοτη ροῆοίποηεμη ἀρτὶ ΘΟΙ ΠΛ ΠΓ ἐχ (θηΐθ- 

τὰ ΓΘ παῖα5 ΕΒ] θη ἤαπὶ ργοόρτγίδι γοῦϊηαιῆθ, θα νιτᾶπὶ οἴ] πὴ 
᾿θιάδη οὐἱθ. (Οὐοπίτα ἔμογιιηΐῖ, αὶ σομγαγια ἢ15. Πᾶγγα- 
το. Πιορθῆθβ ΘηΪπὶ 1 ΔΘΥτα8 ἴῃ Ψιία ΧΟΠορΠοητὶς 
(εξ. 8. 1ἴἃ παγγαῖ, ἀιιδϊογθαι ποῖ δάβηβ, [δα ᾿Ιῃοογίοβ αυδῆ 

ΓΑΠΊΟΓΘ 9. Ργεθΐαϊα 5 (ΟἹ π)ηὶ ἔογηιαΐα φασίν : ̓Ηλείους τε στρα- 
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τευσαμένους εἰς τὸν Σκιλλοῦντα καὶ βραδυνόντων Λακεδαιμονίων 
ἐξελεῖν τὸ χωρίον, ὅτε καὶ τοὺς υἱέοις αὐτοῦ εἰς Λέπρεον ὑπεξελϑεῖν 

μετ᾽ ὀλίγων οἰκετῶν, καὶ αὐτὸν Ξενοφῶντα εἰς τὴν Ἦλιν πρότερον, 

εἶτα καὶ εἰς Λέπρεον πρὸς τοὺς παῖδας, κἀκεῖθεν σὺν αὐτοῖς εἰς 

Κόρινθον διασωθῆναι καὶ αὐτόϑι κατοικῆσαι. ἴπ Πος αυϊάρτη 

ΠΔΥΓΑΙΙΟ 886 σοπίθπος ουπὶ Ῥαυΐμηϊα, φυοα ἘΠῸῚ ἴῃ ροί- 

[6ΠΠἸοπθῖὴ ΘΙ Πα τ18. γϑά 6 ἀϊοπηταγ ; ἰοἀ ᾿Ἰάδπη ἀρταπη 

Χοπορῃοηῖ! ἀοπαίατη δχοι ἀπ ἤπλὰ] παγγαπίαγ. τὸ χωρίον 

ΘηΪπὶ ἄς 50] απο Ἰρίο 1πέθ] Πραγὸ νεΐδξ δα 6 π8 τεϊδῖϊο. 
Χϑπορἤου. ΘΠ]ΠῚ ΟΠΊ [118 [ργθαπη δίφαρ ἱπ46 Οὐοτίῃ- 
τ ππὶ ΔΟ1ηΠἶἴδ ἸθΙ4ὰ6 ΠαὈιίαδ παγγαΐαγσ. Απέϊζογοτη πᾶτγὰ- 
τἰουΐ5 ὈΙορθηὶ ἔα δ Γλδπιθίσί τη Μαρποίθπι Γαΐριοατὶ ᾿’οθῖ 
εχ 60, αυοά 1ά6πὶ (δε. 11. δάάϊ : τέϑνηκε δὲ ἐν Κορίνθῳ, ὥς 

φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης, ἤδη δηλαδὴ γηραιὸς ἱκανῶς. ΕἸά ΘΠ 

Πλδηγθίγ! φααῇ ποη ἀθθῖάπὶ δοιιῖι8 Ῥιοροποϑ8 56ο ἰοτιρῆς 
ἴῃ Ἐριρτγαηηπγαῖα ἀθ Χεπορῃοηῖδ : 

᾿Αλλὰ Κόρινθος ἔδεκτο φιλόξενος, ἣ ἥ σὺ φιληδῶν οὕτως ἀρέσκῃ, 

κεῖϑι καὶ μένειν ἔγνως. 

θεά Ιοῆρα πηδῆογθη τ ΓΑΓΙΟπθῖὰ ἰθόϊου! πιοῦῖο ἔδοϊεΐ, 
4υοά Ιάεπὶ Ὠϊορθηθβ (θέ. 15. τοίετε ἤάθη Τίϊγι ἢ οτιοῖ 
αητείζαίι5, ΧΟΡ Ποηΐθη φυγεῖν κατὰ ψήφισμα Ἐῤβούλου καὶ 

κατελθεῖν κατὰ ψήφισμα τοῦ αὐτοῦ, τὰ εἴ, 1π ΘΧῚ] Πα τὴ ΔὈϊ ΠΕ 

ἐχ ῥ᾽ ΘΠ οἰΐο σοπίογρίο ἂῦ αθυΐο εἰ τβάϊηδ. ἴῃ ρδίσίατα 
δοάοιη Εαθυ]ο τονοοδηῖθ. Θυθπὶ ααϊάεπη ἘπαΪ τ ἀ6- 
τηᾶρορίι ΑἸΠΘπιθηίδ πη Χεπορἤῆοη ἴῃ ἩΘ]] Θπῖοῖβ παΐρί απ 
Πουλπανὶῖ, πα Δ [10 ΤΟΓᾺΠῚ 6115 [ΘΙ ΡΟΓΙΒ ΓοΥρίογα ποῸ- 
τηϊηαία πὶ δά μα σάτιπὶ ΥΈΡΕΥΙ. 

Βεάεο δὰ Ἰοοὰπη Ῥαυΐδηϊε, τὶ φαρογαπη ἀ6 560] } απο, αασ 
ἴδιηροῦα δχοῖὰβ 40 ἘΠεῖ5, γτοπιταταίαιιθ ἃ ᾿μδοθ  ϑοπ] ΟΠ 9 
Ἰτόγάτη ἴπ ΡΟ Πποπθιη Ἐ]δοσυιτη νθηοῦῖ. Μιγατη οἱὲ ἣν 
Χεπορῃοητ8 ΗΘ] ]θη!οὶβ 46 β0]]πίθ ΠΙΠ1] πιθπηογατὶ, ΠῚ 

ὉΠῸ ἴῃ ἴοοο νἷ. 5, 2. 00] οἵῖ ἀθ ρᾷοθ Απίαϊοιάε ΟἸ γτηρίδαθ' 
το ξ. Ἠλεῖοι δὲ ἀντέλεγον, ὡς οὐ δέοι αὐτονόμους ποιεῖν οὔτε 

Μαργανεῖς οὔτε ΣΞκιλλουντίους οὔτε Τριφυλίους" σφετέρας γὰρ εἶναν 

ταύτας τὰς πόλεις.---ζ αἱ ὥμοσαν πάντες τλὴν ᾿Ηλείων. Ἐπάδ 

(εαυϊτατ, ΘΠ απίθηι δὸ τἐπηροῦα ἴῃ: Ροϊεπίοης ΕἸθογὰπν 
βυΠῆδβ. Ῥαυΐδηϊαβ ν. 9. παῖγαῖ, ΟἸγπιριδάθ τοϑ. ἀἄθοθην 
Ἐ]δογύτη ἔα φυλὰς τοιἀετηηπα ΕΓ ΕἸ] αποάϊοαβ. Τρ δά- 
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ἀϊξ πες ; σιεσϑέντες δὲ ὑπὸ ᾿Αρκάδων πολέμῳ μοῖράν τε ἀπέβα- 

λον τῆς γῆς καὶ ὅσοι τῶν δήμων ἦσαν ἐν τῇ ἀποτμηδϑείσῃ χώρᾳ" 

καί οὕτως ἐς ὀκτώ τε ἀριϑμὸν φυλῶν ἐπὶ τῆς τετάρτης συνεστάλη- 

σὰν ᾿Ολυμπιάδος καὶ ἑκατοστῆς καὶ λλανοδίκαι σφίσιν ἴσοι ταῖς 

φυλαῖς ἡρέϑησαν' ὀγδόῃ δὲ ἐπὶ ταῖς ἑκατὸν ᾿Ολυμπιάδι ἐπανῆλϑδον 

αὖϑις ἐς ἀνδρῶν δέκα ἀριϑμόν' καὶ ἤδη τὸ ἀπὸ τούτου διαμεμένηκεν 

ἐς ἡμᾶς. Τ)6 ποὺ Δτοδάιπ) οαπὶ Ε]618 Ὀ6110 ᾿ζθυιιπιὶ παᾶῦγαῖ 

γ]. 20,3. Πὲ ἄεξοθπι ΠἸΡῸΡιι5 ἢ Ἰἰοσαπιὶ Ῥαυπίδηϊθα μὰ ησ 
[6 ΠΈΙΘΓΙ8, ΔἸ τοτα ΠῚ ν. 16, 5. ἔδοι]α ν]Ἰοίατη ἃρποίοθϑ, ΟὉΪ 

οὗἶο {{ἸὈπ|8δ τ᾿πϑιηουαηΐασ. Θαοὰ «αἷὲέ Ραυίδηϊαβ, Ε]6Ὸ5 

ΟἸγπιριαάς το4. δά οέϊο {γιθα8 ἔα!ῆθ γϑάδέϊοβ, διῃῃ δ 
Ρατίθ «ἰϊαὰα ἘΟΥΓοΘ 1Π Ὀ6 1] οὐπὶ Ατοδάϊθιβ ρϑῖο, οὐπὶ 
ΟἸγιηριαάς το3. δάθιο ἄδοθτη {18 παπηδγαγθηίαγ, 1ἃ δΓ- 
Θσαϊῖ, Ε]εοβ ραοῖβ Απίδοιάθ οοπάϊτομθβ ἄαγαβ ΟἸγπριδάθ 
το ξ. αυϊάθηη τα]θο δ εἴ 501] απίθτη σὰπὰ ΤῊΡΏΥ 15 οἵ 
ΜαγράπθηῇΠθιβ γϑιϊπα!θ ἴῃ {πᾶ ροϊτοίϊαῖθ, ἰβἃ ἰαπάθῃη 

Ὀ6]|]ο Ὁ Ατοδάϊθιιβ 1Π]|αῖο" αἴθ σοαύξοβ αὐτονομίαν οΘοποο- 
ογα Ορρ! ἀϊ5 εἴ ρορα]}15 {{ἸΌτι8 ἡουηϊηδίῖ58. ΑἸ ἰοοο Ράδὰ- 
[Δτϊᾶ5 νἱἷ. ο. 4. παῦγαῖ, ΟἸγ τρί δάθπι το4. Ε]θοὺβ. ποῦ πι- 

βηογαῖδ, εἀ ᾿πίοσ ᾿Ανολυμπιάδας ταί] ἔ6, διότι μὴ αὐτοὶ τὸν 

ἀγῶνα, ἀλλὰ Πισαῖοι καὶ ᾿Αρκάδες ἔϑεσαν ἀντ᾽ αὐτῶν. Ἰάηπθ6 τα- 

ΡΘΕ οαρ. 22; 2. 
Χοπορἤοη 61] 1} ἱπίεγ Ε]θοβ οἱ Αγοδάθβ οὐΐϊατη παγγαΐ 

ΠΡΥὶ νἢ. σαρ. 4. [εέξ. 12. Ιεξαᾳ. ΕἸῈῚ (οἰοεῖ Τιαἤοποπι 
ΘΡΡΙἄμπλ σοι πηαηὶ Ατοδάπμῃ απὸ σΟπίΓΙ αϊΠ| Θρραρπᾶ-. 
Ὀαὴί, ἰεἀὰ ριρπα νἱδϊι δΔὉ Ατὐόδαάϊθαβ δοϊθγαηῖ. ῬαρηδΠ, 

Δοοαγαίϊ8β πᾶῖγαΐ Πιοάοταβ χν. 77. οίοσε ᾿θϑοάννο!]5 
ἤάπο ρΡαρηδη οὐτὰ Ὀ61}1} ᾿π1τ|οὸ κα ΟἸγπρΙ 418 103. δη- 
ΒῸπὶ 3. ΑἸτογο ἅπη0 πόνο ργωΐο νἱόϊι ΕἸ6ὶ δἀνοσδηΐ [ο- 
οἷοβ 1,δοβάςεπιοηῖοβ, Ατγοδάϊθαβ. οομπίτα ἀρραϑία8β ἰδγαπΐ 
Αἰμθηϊθηίεβ. Τυπὶ ΡΥ]1Ὸ5 οἱ Μαγρδηθηίεβ τθοδρεγαηΐ 
ΕἸεὶ τοῖα Χοπορμῃοηία {δέλ. 26. ἀϊπη ΤΔοβαἀφιηοη!! τομη- 
πὶ Ατὐοδάππιὶ ορρι ἀππ) ΟρΡρΡαρπαραηῖ. ΜΝ τέλι5 Γδοράς- 
τΩΟΠ 5 Ατοδάθβ τεάθαηξ οοηΐγα ΕἸ6Ο8, 48 Πὴ ΘΧΡΘαΙΠΟΠΘΠΙ 
Βοάννε!] δά ΟἸγιηρί 415 Το4. ἀππὰπὶ 4. τοΐοστι. ἢβέϊθ 
αυϊάειη. Νίαηὶ ΟἸγιιρῖα ἴὰπη ἔα δόϊα τηοάθγαητθαϑ 
Ατοδάϊθυβ οὐαπὶ ΡΙς 15 τε δίυῦ ΧΘΠΟροη Ὦ15. νογὈ 15 (ςέϊ, 
29. αὐτοὶ δὲ (οἱ ̓ Αρκάδες) σὺν Πισάταις διετίϑεσαν τὴν τσανήγυριν. 
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νιᾶιϊ ἑάπάθιη Αὐοδάθβ ροθπὶ οὰπὶ Ε1618 σοτηροηαηξ, τοΐδς. 
τεηΐθ Χϑπορδοπίθ [βέϊ. 3.59 41 ραοῖβ ΟΠ! ΠἸΟΏ6 8. ΘΟΙηΤη6- 
ΤΩΟΓΔΓΘ ΟΠΊΠ:. Ρδοαπὶ δά ΟἸγ μηρί 15 104. δηηατῃ ἢ. τὰ - 
ἔασι Τϑοάννε! ]α8Β. Ἐκ Πιοάογο χν. 77. δρραγϑῖ, ἃ τη }{18 
1ηἀ8 ΔΠη15 ἀπΠπΠάϊαπι ἔαΠ{ πίον Ασγοδάθβ οἱ Ἐ]θοβ ἀθ ΤΥ- 
ΡὮΥ 1115. νἹοῖη18, ααογαπιὶ ροῆθῆϊο εἰ ἀοηηηδίιο νάγῖαραΐξ 
οὐπὶ ἔοτίαπα δ᾽ ΘΓ 8 ΡΟΡ]. Ατοδάμτη αὐϊάθστα ᾿π1το 
Ὀ6111 τὰπὶ οτ! ΟἸγτηριδάθ το. Ἔχθαηίθ ἴῃ ροϊθίϊαίθ δγαπί 
ΤιρΏν}, δὰ χὰοβ. ΘΟ] αηΐθπι εἴα ρου πα 8 δἰαπ 8 
οοηίῖαῖ. Β611}1} ἤπαπι εἴ ρᾶοθπὶ ᾿πίεγ Ε]θος οἵ Ατοδάθβ 
οοτηροῆίατη ΠᾺ}Π101 πηθηηούανις ιοάοτγαβ.. 

Ησοο τππυτὴ ἸριΓ ΘΟ. βοΙΓ ὃχ (ο Ἰπιοηϊο ΧΟΠΟΡΠΟΠΤΙ5 
οοπιραγαῖο οὐτὰ Ῥαμίδηϊα, ρομ68 ΕἼ]6οβ ἀοτπηηίατη ἔα! δ νι- 

ἄετι ΟἸγ τρια 8 102. ἅπηοῸ 3, ᾿ζθγαπη ἰδηθη Διη ΗΠ ΠῚ 
ΟἸγτρΙδ 6 104. 

Θαρογοῖ αἱ ἀ6 ἐχοιάϊο 501] η115 ἃ Ῥδυΐδηϊα πιθιηοσγαΐο 
Ἰ. ς. αὐφύαπιαβ. [14 ᾿ρίε δἰΐοσο ἴῃ ἰοοο νἱ. οἂρ. 22. γεξεσί 
δὰ τερϑπὶ Ρυιτῃαπι ροίξ Πθαμηορῃοπίθπι ΡΠ ρβούμπι ᾿τηρ6- 
τ απ τεηθηΐθη. Οομμτηθπα τὰ τηξογίαπιαπη δοοιάθγαϊ οἵ- 
ἴᾶτη Μίδοι 118 εχ δαάθτῃ ΤΥρΏν]1α, 4α1 οὐπὶ ΡΙ[Ρ615 ἀδΐδθοα- 
γταηΐ δ Ε]615. Ῥυυγῆβ ἢ]1πι8 ἔα Ῥαπίδ] ΟΠ 15 : ἢϊο 1ρίδ 
Ῥαπίδίθοῃ 1}1615. ὈΘ]] απ ἱπία! ΟἸντρΙδάδ 44. αὐ ᾿θιάθτη 
παγγαῖ Ῥαιίαπιαβ. Εὐχοιάϊαμ Ἰριῖαγ 501} 1 Π|15 δα δηιαϊς- 
ἤπια ἴδπιρογα ρογπθῖ. Ἀπϊπᾶ5. ΘΟ] η115 (ἐρείπια) ταθ πιο - 
ταῖ Ραυίαπιαβ ἴῃ ἰοοο ροῇίο δά (θχίαπι Χεπορῃοπίῖ8. 86εά 
Θίγαθο ν11}. Ρ. 72. ΨΦπΠοη18. ΘΟ Π] απ το ρ]απι {ὰρογῆεβ 
οοπηπιοηγοτγαῖ ροίϊ ππθητῖόπθαι ΡΥ] ΤΥΡΏΥ Ια ο5 Π15 ν ΓΒ : 
καὶ τὸ τῆς ΣΣκιλλουντίας δὲ ᾿Αϑηνᾶς ἱερὸν τὸ περὶ ΣΣκιλλοῦντα τῶν 

ἐπιφανῶν ἐστιν, ᾿Ολυμπίας πλησίον κατὰ τὸν Φέλλωνα. ΡἢΕ]]ο- 

Π6ΠῚ πιοηΐθη δαΐ τ] ΟΠ118 νΘΓΓΠΟΘ ΠῚ Δ] 1416 Π} οὔθ ΟΡΊ ΠΟΥ, 
4101 ποῆ πιοιπογδίαῃ]. Νίδῃ Ῥδυίδηῖαβ ν. 6, 5. ἴῃ νῖδ ἀ- 
οοηΐα δά ΟἸγιηρίαπι δχ ϑο 1] αηΐθ, δηΐθαυδπι ΑἸρῆθαβ ἢπ- 
νΊὰ5 {ταηίθαϊαγ, ΘΠ ΟΟΟΌΓΓΘΓΘ δ1: ΠΊΟηΘ ΠῚ ΡΥΈΘΟΙρΡΙ [6 πὶ 

Τυπαῖον νοοσδίμπι, φιοά δχ Ραυΐδηϊα τορι Θίαρθαπαβ 
ΒγζΖαηπίίηι8. [)6 “πποη 18 501] πίε τοσρὶο 1ά6πὶ Ρααυίαᾶ- 
ὨΪᾶ5. ἡ. Οδρ. 16. πατιταΐ, (βὰ 14, υὐ Ροί8 δὰ σε]! υϊας 
ΟἸ πρὶ 4ιαπὶ 501} χη 118, αὶ ἔθοιί ϑίγαθο, τοἕεγαῖ. Λείπε- 
ται, ἰηηαϊί, δὲ τὸ μετὰ τοῦτο ἡμῖν τῆς τε Ἥρας ὁ ναὺς----ολέγεται 
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δὲ ὑπὸ ᾿Ηλείων, ὡς ΣΣκιλλούντιοι τῶν ἐν τῇ Τριφυλίᾳ πόλεών εἰσιν 

οἱ κατασχευασάμενοι Τὸν ναὸν ὀκτὼ μάλιστα ἔτεσιν ὕστερον ἢ τὴν 
βασιλείαν τὴν ἐν Ἤλιδι ἐκτήσατο "Οξυλος, Ῥογίποῖ ἸρΊτυΥ 

[6 ΠΊ1Ρ}1 οχῆγαξειο δὰ δητὶ αι ῆτηα (ὐγαθοῖθε απηροτὰ ἀπίθ 
οογίαπηθη ΟἸγιρίοιπι ἱππιταΐαπι. [ἢ 60 Θπηρῖο ΡῬαυίδηϊαβ 
ΟΥΡΙεΙ: ἀγοδπὶ ν᾽ πὶ ἀδίοστιρης δοσαγαίθ. 864 1ριάθηι 
Ονρίε!! ἀάγαπι οο]ο πη ἀαγθὰπι ἀδάϊοδίιιπι πηθπιοταΐ Ρ]αίο 
ἴη ῬΠδάτγο Ρ. 236. δἀ. ϑίβρῃ. Ρ. 215. εἄϊι. Ηοϊπάογῆδης. 
ΘΟΙΠΟοδΐ 15 δῖ: παρὰ τὸ Κυψελιδῶν ἀνάϑημα σφυρήλατος στάϑητι. 

Αἀ ααδπὶ ἸΙοσὰπι 4125 σοΟΙηπηδηΐδίαγ δἰιέζου [0 Π0}}} Θα 1 ἴῃ 
Απδσάοίῖβ ΘΙΘ θη ΚΘΟΙΙ Ρ. σ8. εἴ τη ΟοἸϊοέξιοπο ἈσθηΚο- 
πη Ρ. 57. να 146 οαπα {ὰηῖ. (Οὐοπέγα νεΐα8 εἵ ἀοέξζαπι 

(ὉΠο]ου Θχίδε ἀρυὰ ϑυϊάδη ΓαὉ ν. Κυψελιδῶν ἀνάϑημοι, απ 
ἢδο Θχίουιθο : ἀλλ᾽ οὐ τῶν Κυψελιδῶν, Κυψέλου δέ φασι τὸ ἀνάϑη- 

μα, ὡς ᾿Αγάκλυτος, ὃς ἐν τῇ π’ (ἸΧχχ.}) ᾿Ολυμπιάδι φησὶν ὅτως" ΝΝαὸς 

τῆς Ἥρας παλαιὸς ἀνάϑημα ΣΣκιλλουντίων' οὗτοι δέ εἰσιν ᾿Ηλείων" 
ἔνεστι δὲ ἐν αὐτῷ χρυσοῦς κολοσσὸς, ἀνάϑημοι Κυψέλου τοῦ Κοριν- 

ϑίου, δὲ απ ἰδααμπίαγ. Αἀάϊζαγ ταίϊο Ὠι άγτϊ, 4ὰϊ Ρ6- 

ΤΠ άγαπι σΟ] οὔ πὶ αἷΐ ἀβάϊοαῖδ, φαθπὶ (εααϊαγ Πιορ π68 
ἰπ ιῖα Ῥογιδηάγι. Οοπίτα ΤΠδορῆγαϊιιβ οὐτὰ Ρ]αίοπθ 
Κυψελιδῶν κολοσσὸν νοσᾶΐ 'π Ιοοο ροῆϊο ἀρὰ ϑυϊάδπηη, οαπὶ 
40 ἔδοις ΕΡΙρυδηιπια θ᾽ άθπι τοδί). Αρδο ὶ [ογιρίο- 
ΓΒ πιθηῖο ἢ ἔογία 41101 ἔαέϊα πιουῖί, χαρά δαυϊάδηι ἱσΠοΓΟ, 
ἴογίθ οχ 6] 18 εεἴδαίθ δύριθγα Ἰσθθι ἀθ τοπηρογα ΘΠ πε5 
ΘΧοΙ͂ δαΐ γα ιται]. 15. ΘΠ1ΠῚ οαπὶ ἀϊοδί οὗτοι δέ εἰσιν ᾿Ηλείων, 
νι ἀδίαγ 30] αηέθτη γα Ἰταΐαπι ἀρποίοογθ, πιῇ ἔοτίε ΔὉ οὸ 
(ογρίαπη ἦσαν ἔμπεγαῖ. Ηοου Ἰρίμηι Κυψέλου ἀνάϑημα ϑίγταθο 

ν111. σφυρήλατον ἀνδριάντα εὐμεγέϑη ἀφαϊσαίαπη ἔα1Π8 αἱ ᾽Ὄλυμ- 
πιάσι, εἴ Ραιιαῃ!ι8 ν. 2, 4. ἰγαάτι, ΟΥρίθ! πὶ ἄγαλμα ἀνα- 
ϑεῖναι τῷ Διὴ χρυσοῦν ἐς ̓ Ολυμπίαν. Οοά ὌΪγπιρίαπι ποιη]- 
Ὠδηΐ (οτρίογοβ Ρ] θυ 46. ΟΠΊΠῈ5 ἴῃ πᾶ ΠΆΓΓΔΙΟΠΘ, ΠΟΗ 
ΘΟΙΠ] ΠΕ. “ΠΟ Π15. τα ρ ΠῚ πθο ᾿ρίοβ 50] ητ1ο5, 1η46 
ἰλξϊαπι ραΐο, φυοὰ Β]εὶ μοί ΘΠ] θη} Ἔχοι [αΤ ἀρ ΠῚ 

ΟΡΡΙάΙ ΟἸγπριοο σομίτ! 8 νἀθπίασ. ΜΙοΙΠ πὶ ΟἸγτη- 
ΡΙα ἔα ΘΟ] αηΐθηὶ ἀοοδῖ Ἰἰοοιιβ ΧΟπορῇοπί!8, ἈὈῚ αἱΐ : 
οἰκισϑέντι ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων παρὰ τὴν ᾿Ολυμπίαν, ὨΙοΟρΘη68 
[εἰὶ, 8. χωρίον τῆς ᾿Ηλείας ὀλίγον τῆς τοόλεως ἀπέχον νοοδί. 

Βυρετεῖ, αὐ ἀς ἰοπιρογα γε δυγαῖὶ 501] Π118 4 δορᾶς 
εἴ 
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ΤΏΟΏ 118 ΠΘΟΓΔΗΊΙΒ; ἱπ 400 ΡδΙαΠῚ ὯῸ05 δάϊαναπί ὨϊΠοτιοὶ 
[ογρίογεβ 4υϊ Παρογίαθτ. ὙΤΠυογάϊάθς ΄σαϊάδπη ἀπὸ ἴῃ Ἰοοο 
ν. 31. σοηϊθηζοποῖη Ε]δογατη ἀθ ΤΠ ργθο οὐπὰ 1,δοεοάφιτηο- 
118 πᾶγγαῖ. Τιργθαίαβ δηϊ πὴ ΕΧ ραέϊο Ε]6ῖ5 νεὶ 7ονὶ ΟἸγπ- 
ΡΙο (α]θπίμηι δηπασπη {ταὶ Ἰοοο (ΟΪναγα (ο] ἴο5 δά Ὀ6]- 
ἰὰπὶ υἵχαθ Ατεϊοαπι νὰ] ῬΡεϊοροππδἤδουπι, 14 ᾿ρίαπι Ὀ6]- 
Ἰαπι οδαίαίοβ ἀ6Π1{δ ρεπᾶάθγο. (Ἃαπὶ ΕἸοὶ Τμοργεαΐαβ ὑγρα- 
Ταπΐ, ἢ1 ΓιΔοΘἀϑ ΠΊΟἢ118 ΘΟρ  ΠΟΠ 6 πη ΟΠ γον Γ 86 ΡΕγπΊΙΕ - 
ταηΐ : 111 νϑῦο, ἰργεῖο 1δοοητη ἀΥὈϊ το, ΓΙ ργεδίδγυτη 

ἀρτάτη να αγαηῖς. [ΙΓ ΔοΘ ἀφο ΠΊΟΠ11 οοηΐγα, ΔΙ ΤΟ ὰο νἱπ- 
ἀϊοδηΐθϑ Γβργεαίδγιιηι αὐτονομίαν, ρτεεΠά1ο ΓΘργθαπι οοοα- 
Ῥαγιιηῖ, Ηΐϊπο ἵτ ΕἸδογαπη οοηίΐτα, [.δοσαἀξοτηοηϊοβ Π16- 
τηογαῖϑ ἃ ΤΏσογ ἀϊάα ν. 40. εἴ 5ο. 41:6 ἀυγαγαηΐ υἵααθ δά 
ΟἸγιηρ δά 5 ο4, ἀπηὰ πὶ 3, 4.0 Ὀ6]]ὰηὶ οομΐτα δο5 δχία]- 
ταηΐ ΤιΔΟΘαάξο ΟΠ] πᾶγγαπίθ Χαπορῃοηία ΕΘΙ]ΘπΙοογτη 
111. 29 21. ἴβ8η4ᾳ. (ὐὰπὶ ᾿ζογαπιὶ ΟἸνταρΙ 4415 955 δορά - 

ΤΟ ἀρργθάἀθγθηζυγ Ε]6Ὸ8. ΡῈ Δυϊοπθηὶ ἸηρτοῇΠ, ἤδίϊμι 
Τιργθαΐῖθ (1η Ε]Ἰθογαπὶ Ἰριταγ ροίοἢαΐθηι ᾿τογαπα ἴὰπο τοά- 
δέ) ἀείδοθγαπς δ Ε]615 οαπὶ ΜδοΙ 115 οἱ ΕΡ! [4] ΘΠ ῇΡα5. 
ΒΘΙ]ατα ἢΠηϊίαπι οὐδ οοηοϊαία ρᾷοα ΟἸγΠρΙ δ 18 952» 4ἃ 
ἘΠ6ῸῚ οοαέξι αὐτονόμους ἀϊπη!δγαπὶ οἰνιταῖεβ ΤΥΙΡΏΥ]1Ο 45; 
Ρηγιχαιη, ἘΡ᾿(4]1πὸ, 1,6 ὙἸπᾶπ|, ΑΙ ΡὨΙΔοἷοβ, Μαγρδᾶηθη- 
ἴεβ, ῥγϑίεγ εᾶ8 ΟΥὙ]]} πη, Αογοοσῖοβ, [μδἤοποιῃ, Ερίοη 

(Ἤπειον). Διάεβ πᾺ]] πὶ Ὦϊο ππθητ]οηθηλ ποτ ΓΡ68 1τι- 
ΡΏΥ]οα5 ἤδγὶ ΘΟ] Πτ15. νῈ] ἀρτὶ ΟΠ] σητ1, Ιρἱτυγ τϑέϊθ 
ΟΟΠ]]ΟΙ 8. ἴὰΠ|Ὲ ἀετηατη [ΘΠΊΡΟΓΙ5. ΘΟ ΠΠαηΐθτη ἃ 1,δοθάς- 
ΤΏΟΏ118 1ΓΔΓ15 [8 τη οάϊαϊα [ΘΠ πὶ τεαιγαίΐαση. Εὼ- 
ἀτι8 οὐπὶ 1,ΔοΘ ἀφο η115 δοάδιη [διπροῦθ ᾿πϊΐατῃ Β]οὶ Π46- 
1πτ6γ ΟὈἰεγναγαηΐ δα πδτηάϊα. Αἀ Ραρπᾶιῃ Θη1π δά (ὐοτ]η.- 
τ τὰ σοτηπηΠἔἜδτη Σ].ἀοοἀδο ΠΠΟΠΙΟ8 [δου πηοπηογδηΐαγ Ἐ16ὶ 

οατὴ ΤΙΡὮΥ 115 ΑΟΓΟΤΙΙΒ οἵ Γαποηθηῆριιβ ἃ Χαπορῃοηῖθ 
ἵν. 2. 16. Αοσοδάϊπι Ματγρδηβηΐίθββ οαπὶ ΑἸΩΡὮΏ]4 018 εἴ 

Τ 6 γ1η15 θ᾽ ἀθπλ Πποιηϊπαῖ!. [{6γὰπὶ [αργεαΐδ οαπὶ [,866- 
ἀδειηοη115 οοπίγα ΜΑπΙπθηῖ65 ργοΐθέϊι Παγγδηαγ Υἱ. 5, 11. 

. αυοά [αέϊαμη ΟἸπΊριδ 15. 102. δῆπο 4. θη ΕἸεὶ 
οὐτὰ ΑἰΠΘπἰθηῇθα5. οοπ]αηέϊι 1,Δοεἀεθπιοη 5. ορϑῖὰ ἴα]6- 
τυῆΐ οοπίγα ΤὭΘΡΑΠΟΒ ἴῃ ραρηᾶ δὰ Μαῃεποατη σοπηπι Πα, 
τοῖα Χοπορῃοῃίθ Υἱ1. 5, 18. δά αυδπὶ Ἰρίαιι ραρταπὶ ἢ]108 
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ΧΟΠΟΡΟη ἴῃ σταίίδτη οἱ ὀροῖὰ Γδοράἀςπηοηΐογαπὶ οὑπὶ 
ΑΥΠ ΘΠ ἢ ιι5. πῇς. Πιορθηθ8 [δέϊ, 1ο. ἔπεμψε τοὺς παῖ- 

δας εἰς τὰς ᾿Αϑήνας στρατευσομένους ὑπὲρ τῶν Λακεδαιμονίων. 

ἔχ Ραρπᾶ (αἸνιι8 τος Πιοάοτγαβ, 4] ἢ] π| ΘΟΡ ΠΟΙ ΠΘΠῚ 
ἔγαί σι ρσϑηαϊς, Οτυ]]ὰ5 δαΐθπι οηλ δα 5. Ατιοῖβ ρὰρ- 
ΠΔῊ8 [ογί!ογ οοοιάϊς, ᾿Γοἤδην Ὀιορθηθθ ΒΡΠοΥαπὶ ἀρρΕ}- 
Ιαῖ. Ῥαΐθυ ἢ]}1 πιογίθπι ααάτη ἔογετοῦ (]οΥ]τ, Παυγδηΐ ᾿Γδ- 
ἴεγ Πιορθπθηι Ν᾽ ]ετὶι5 Μαχίηβ ν. το. ΖΕ] Ιαπμ5 Υ. Η. 
111... 24. Βἴοθωυβ ϑεγηι. τού. ϑδβηεοα (ουῃίοϊ. δα ΡοΪγυΡ. ο. 
30. Ραρῃὰ δὰ Μη ηδαηι σομλτη ἴα ἔς ΟἸ γτηρΙ 4415 104. 
ΔΏΠΟ ξ. ΕἸΡἬΓΑΠΟΥΙ8. ΡΙέζυτα ἴῃ Οὐογάμηῖοο ΑἸμθηιϊθηἤαπι 

 Θχροῆτα χα ραιρηάτα 11|ᾶτὰ, ρας τυ]. δρποίοθ- 
Ὀαίαγ ΕἸΡαπηϊποηάδιη [ὰ8 πηᾶηὰ οοοϊάδηβ, [εἶ Ραυίδηϊα ἰχ. 
155).3. 411 1101, ν1}1. 11, 4. δά Οτυ]] τη ρα Ό]1οα [6ρα]- 
[πὶ Μαπίϊηθηίδβ Παΐαα ἐαμθῆν! Ποπογαῆθ. ὅ586ἃ 6χ ἢ15 
ὨΔΥΓΔΙΙΟΠΙΡ5. ΠᾺ]] πὶ ἀγραμηθηΐαπ) ΘἸΙΟΘΓΘ ΠῚ [Ιου], 

40 Χεπορῃοητί!β [6465 εἴ παδιίδτιο ροῆπε δρποίοι. Μα- 
πϑί Ἰριῖαγ ἀπθια ργορίεσ ἀϊνογπίαϊθῃ δα ξτουι 15 Τοσρίο- 
ΓᾺΠῚ νϑίθσαπ). Θυοάῇ νεῦὸ ὑἀπησδηὶ ΑἰΠΕπΙΘηΐ85 τϑάϊθ- 
γΓαηΐ ἴῃ ργαῖ!απ) οαπὶ ΧΘΠΟρΡῃοηΐα επτη486 τανοοαγαηΐ, ἔα- 

ἑζαιη Ἰὰ ραΐο ραιΐο δηΐθ νὲ] ροῇϊ ρᾳρηῃδηι δά Μδῃίη68Π1Ί, 

ἴῃ απ ἢ] 15 ΟΥ̓ ]]ὰ85 ἤγεηθ οαπὶ ΑἸΠμΘπ πῆρ 8 ΡαρΠΔΠ5 
οοσαθαϊτ. 
ΒΟΥμ Δ πὶ δοσυζαί!οη 18 οοηΐγα Χαπορῃοπίθιι θαϊδπι 

᾿πογδη}118, [64 ταΐογε Τοῦ ἀρὰ Ὀιορεπεπι, Εαθ]ο ἀ6- 

ΠΙΔΡΌΡΟ τοίδγεητα ῥ᾽] !οἰταη ἔα [λόϊυμη, ααὸ Χεπο- 
ΡΒ ΟΏ ΘΧΊ]ΠΟ πη] τἀγθῖαγ, δἰ ογατηηθ δοάθη γείαγθηΐθ, αὰῸ 

Γενοοδγαίαγ ἴῃ ρδίγιαιη. Ἐπ] τη ΑΠδρΪγ ἤϊαπι, ογαῖο- 
ΓΕ ᾿ΠΡΓΙΠῚ15. σταί]οίαμη ἀρὰ ροραϊαπὶ, ἔα6 {αΐριοοτσ ; 
ΔΥρυτηθηΐα {παρ᾽ οἱ οἢ]5. εἄδπὶ δὰ ΓΑ γαπὶ ἀθ Ν᾽ εξιιρ δ] 118; 
ἴῃ αὰο Ροραϊαπὶ ΑἸΠΘηΙ θη θιὴ {βρὶ5. Δ]]ΠΟατγ ; 1448 6 

ἴῃ ογαίίατι {ἀπ} τα { οαμ ΡΟραΪο ΑἸΠθηθηῇ ν]Ἱάθίαγ. 
Θοτιρίαβ δηΐμα 1116 Ποὺ οἱ ΟἸγιηριαάθ το. Ἔεχεαηΐς, υἱ δά 
ἐπὶ ἀθη)οηΠτγα ΙΓ. 

ΧΕπορῃοηΐθμη Ατἰῃθπαβ τε μῆδ ἀγραθγα ]Ἰοθῖ οἰϊᾶπη εχ 
Ὠδτγαίϊοπα ὨΙΟρ ἢ 15, ΠῚ ὁχ Ὀ᾿ΠάγοὮϊ ογαίοης οοηίγα Χε- 

ὨΟΡὨοηΐοδτη ἴῃ οδυία ἀποστασίου ἀϊξῖα τεΐετί, ΧΕΠορῃοπίθπα 
δὰ ϑοιΠ]απίοτη Τραυυῖοβ εὐ ἢ]1ο9 ἄυοβ, [ιοάογυπι οἔ 

ἘΔ 
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ΟΥ̓] απ ; οὗ καὶ Διόσκουροι ἐπεκαλοῦντο αἀάϊξ αυαῇ εχ ὮὨϊ- 
ὨΔΥΟ.Ο. Οὐτθάο, ἰΐα ἀρρϑὶ!]δίοβ βιδ ἢ]1ο5 ραγ ον] δτῖο- 
ὩΘΩ1 {{ 41} δα ο  γ15 ἴῃ ραῖγα οοπίριουϊ. 

Ἑδηάδθπι ΤΊΠΆΓΟΒῚ ογδτίοπεῖη ἱπίεγ ρεπυΐπαβ ὈΙΠΆτΟΗὶ 
ΟΟΠΠΠ πη ογαν Ποπγ ἤ5 ΗΔ] οἀγπαεηῇβ, αχ 400 αἰ{ο]- 
τὴ 85, ον ]ο ἸΙθεγίο οοηΐγα ΧΕπορῃοηΐθῃ ΡΔΙΓΟΠΌΤΙΩ 
Τογιρίαιη ἐδ ΤΙΠΑΓΟὮ οτγαϊϊοηθη. ᾿Αποστασίου δυϊοδπὶ 
οδαία, 410.4}15 ἔμπογι, ἀοοοῖ ΗἩδτροογδίο εἴ ΝΑ ]οσῖα8 Μαχὶ- 
ΠῚ 11. 1. Ὁ] οἵα : φογοϊέίμς α βαΐτοηο ἰφογέμδ ἐπργαΐμδ ἡμγς 
ἠιδεγέα!ς ἐχμαγ, ΤΑΡΟΓΕ ΟΠ ΠΟ μτ15. οβίοῖα ἐγρα ραίγοματη 
Θηαγγαΐῖ Ρ]αΐο ἱ ΘραΠΊ ΧΙ. Ρ. 125. εἀ. ΒῚρ. Θύξτο παπο, 
41 ροίμογιε Χεπορῆοη ΖΕ ΟΠ] αμ 1 Ραγίαιη εχ Ἰερα Αἵ- 
τοᾶ δοουίαγα, ΠἰΠ ΟΧ Ἔχ] ΠΟ γανοοαῖαβ ΑἸΠῈπδ8} 

Ενροϑυιάῖβ ογιοηθηι οοηίγα ΕἸ ΡΙο] 6 πὶ ἀδ ἀοπιο τηςπιο- 
τανῖς Εδγροογαίίοη ἴῃ νοῦ. διάγραμμα εἰ Τρύλλος, απάα 
ταίεσί ΧἝΠπορῃοητ5. ϑοογδίιοὶ ΗΠ1ο5. ἀϊιοβ, ΠὨιοάογαπι εἴ 
Οτυ]]Παπι, ααογαπν ἢϊο ἴῃ Ραρπα δὰ ΜδημηθαπΊ οσοΙ ἀου. 
51 αὐτὰ Δα 46 τοθ5 ΧΕΠοΟρΡὨΏΟηΓ8 ἀομηθ[ο18 101 {γα!-- 
τατη ἔπ, Ἰά ΠΟάῚΘ ἸρῃοΟΥΑ 118. 

Οτυ!Π] πὶ ἴὰπὶ σατὴ (ΟδριΠ!}Οἄοτγο Αἰθηϊ θῇ ὨΙΡΡάγοῆο 
σου "8, ὑγαάτ Ἡγροογδίίοη {Ὁ ν. Κηφισόδωρος ἴἴα : 
ἕτερος δ᾽ ἂν εἴη Κηφισόδωρος, ὃς ἵππαρχος ὧν ἐν Μαντινείᾳ μετὰ 

Γρύλλου τοῦ Ξενοφῶντος ἀπέϑανεν, οὗ μνημονεύει Δείναρχος ἐν τῷ 
κατὰ Καλλαίσχρους Ἠδης δα ηἀ6πΠῚ ΟΥ̓Δ Θτὴ (ΘΓ πὶ [δὰ - 

ἀαῖ Ὁ ν. κύκλοι. οηγ ἤαβ δαΐθπὶ ΗΑ σαγπαδη 8. ̓ΠΊΘΥ 
σοηυϊηαᾶβ ᾿ΙΠΆΤΟΙῚ εἴ αι! 46 πῈ ρῸὈ]1Οα8 τοίεγεῃβ κατὰ Καλ- 

λαίσχρου περὶ τῶν τιμῶν 1ῃ[οτρίατη ἔα" το άΐαγ. 
Ἐχ ρτίϊουὶ ΠΙΠΆΓΟΩΣ ογαϊίοπα δχοεγρία ν᾽ ἀθπίαγ, 088 

ΤῬιορσθηθβ ἀδῖποθρδ Παγγανὶ ; να]ατὶ ἤοο : Φησὶ δ᾽ ὁ Δείναρ- 

χοῦς; ὅτι καὶ οἰκίαν καὶ ἀγρὸν αὐτῷ ἔδοσαν Λακεδαιμόνιοι, ἀοπηαπὶ 

οαπὶ ἄρτοὸ ἀοπαΐϑηη ἔμδ ἃ ΤιΔοΘἀςθι ἢ 118 ΧΟΠΟΡΠΟΙΏΓΙ. 

Οιοά υἀπάθ τείοιοτις Πιηδγοἢ 5, Ποά16 ἸρποῖαπιαβΒ. Κε- 

ΤΌτη ᾿ρίβ Χεπορῆοῃ πὶἢ1] αἰαὰ μαγγανῦ, πἰἢ [6 ΘΟ] απίο 
Ὠαριαῇδ, οἵ ροίααδπι ἃ ΜοράῦνυΖο ρϑοπηΐδιῃ ἀδροῆίδῃ 
δοοοριῆοι, Πιάπεα ἀργὰ [χὰ ροοῦμα Θιιία σοπίθογαϊθ, 
16 π| ἴθι Ρ ̓πὶ οαη] ἀγὰ δχίγαχιῆῖθ. Ασγαηι νοσαῖ χωρίον 
[εδϊ. 7. εἴ 8, ϑεραγαίη τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα ποχηηδῖ 
{εξὶ. 9. ἱερὸν χωρίον (εξϊ, 1ο. ϑοηΐααο. τόπον [εξϊ. 11. υδὶ 
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ἤταπι δοουγαίϊι5 ἀθῆηι ἴίᾳ : "ἔστι δὲ ὁ τόπος, ἡ ἐκ Λακεδαί- 

μόνος εἰς ᾿Ολυμπίαν πορεύονται, ὡς εἴκοσι στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν 

᾿Ολυμπίᾳ Διὸς ἱεροῦ. αἱ (οάά, Ρατι, εἰ Εῖοη, χώρα Βαρθηΐς 
ΡΓῸ τόπος, αἱ ἀείησορδ, Οἱ οἱ ἐν τῷ ἱερῷ τόπῳ, [οτ!ρίαπη Πᾶ- 
θοηΐ ἱερῷ χώρῳ, ΠᾺ}]Ὸ (Δ πτ6η (δ ἴθητιεθ. ἀἸΠ ΓΙ Π1η6. 

ΒΟ Π]Ππηΐθη. Ορριάϊιπη 1Π|6]}10] νο] 6 νάθίατ Χοπο- 
Ῥἤοη, ΕὉΪ παγγαῖ ΟΠΊΠ685. οἶνο8 οἵ νἱοῖηοβ δάξαο ἔθ ο 8η- 
00, εἴ νβηδίοπθοιι σὰαπιὶ ΧΟΠΟΡΠΟὨ 15. [1115 1 Πιτα ΗΠ το] 1- 

ΠΌΟΓΠῚ Οἰ ν᾿] 1 Η]105.: καὶ πάντες οἱ πολῖται καὶ οἱ τρόσχω- 
ρθι; οἵ τε Ξενοφῶντος τραῖδες καὶ οἱ τῶν ἄλλων πολιτῶν. ρίαν 
Ὁ] οἷ ἴῃ Χοπορμοηίο 1εόϊ. ὃ. ἐν δὲ τῷ ᾿Ξκιλλοῦντι χωρίῳ καὶ 

ϑῆραι πάντων, ὁπόσα ἐστὶν ἀγρευόμενα ϑηρία, πο οἷ ἀθ 501}- 

Ιυηΐα νίοο οορ!τἀπάμπι, (δ ἃ ροίϊ8. δὰΐ οὐπὶ 1 Θοποΐανὶο 
αηίο ΣΣκιλλοῦντι 1η!Πογοπάἄά δαΐ 116] Προ η δ εἰς Ρυρροῇο ἐν. 
Τηΐεγαις ααϊάθην Η αἰοὨΙ πίομ, ᾿μτ6]}Πρὶ νοϊαϊ Ζεαπθ, Νὰ- 

ΤΩΘΤΠ1 εἴ ΠΟΙ ΠΟΛ) ΧΟΠορἤοη πο δαϊάϊς. (εἴο- 
ΤΆΤ ὨΊΔΙΓΘΠῚ ΘΟΓΠ) ἸΡΏΟΥΔΠΊὰ8. ΝὰπΊὶ αιιοά [ον θίτῖ 8 

Μαρπαβ ἀρὰ Ὠιορεηθηι [εξὶ. 8. αδἷί : εἵπετο δ᾽ αὐτῷ καὶ γύ- 
γαιον, ὄνομα Φιλησία, 1ὰ 'τὰηᾶ 6]85 διέζοτγιταῖα ὨἰἸζαγ, οἵ νοῦθα 

Ἰρία, ργβοῖραθ νοοαθα! απ γύναιον, Πρηϊἤοατθ νἸἀθηΐαγ, αχο- 
ΤῸ ΠῚ ΠΟΠ ἔα" ἸΘριτηᾶτη. [ἄδῃ τποηυϊ ΕΚ. Θὰ} 
αυοά τῃ ἘριΙὮἴο]εα ΧΟπορΠ Ομ ἀίογιρίες ἔταρτηθηΐο δρυά 
Θϑιοθφαπη «οΔηηθ) ϑεῖτη. Ρ. 618. οοπίοϊαϊυγ ΧΘπορΡἤοη 
Θοῦγαμη (ΣΞώτειραν) {ᾺΡΟΙ τηοτίθ ΟΥΥ}}1, 4αδηὶ τηδίγεηι 
τυ} νοϊαι6 16 ]]Πρθγα πὸ. ν]ἀθίυγ δυΐζου ἘΡρηΐο]ς, 
αυδπι τρί} δῖα Ζθοαπθ ροΐϊ Αρϑἤϊααμη Ρ. 242. Ἐκ 
Ἰοοο Απαραδίθοβ νἱϊ. 6, 3.5. ἀρραγϑῖ, Χεηορμοῦῖ! ΟἸΥΠρΙ4- 
Ὧ15 95. ΠΟ 1. ΠΟΠά πὶ ΘΟὨ] ροῖῃ ἢ ρογοίνο Γαδ. 

564 ποηάπτῃ [Δ{15 εἰ ἐδ αἰάγη). [ΙᾺἀθπὶ δηΐῃ ὈΙΟρΘΏ 65 
ΡοΙ παγγαϊοηθπι 6 ΟΊ πάγομο γοἰδίαγη δααϊ : ᾿Αλλὰ καὶ Φι- 
λοπίδαν τὸν Σπαρτιάτην φοισὶν αὐτῷ πέμψαι αὐτόϑι δωρεὰν ἀνδρά-- 

ποδα αἰχμάλωτα ἐκ Δαρδάνου" καὶ τὸν διαϑέσϑαι αὐτὰ, ὡς ἐβού- 

λετο. [Π0Ὶ1 ἢ [οτίθ ἰοτρίεγας ᾿ιόρθηθ5. φησὶ, Ἰάθτη ᾿πᾶῦ- 
ΟἾ 5 ΠΑΓΓΔΙΙΟΠΙ8. ΟΥΙ διέζογ. 

[Δάϊιοῖο Ἰοοὰπι Ευιϊξαῖῃ δά Οἀγῆξαιῃ ΔΛ. Ρ. 438. δά. 
ΒΔΠ], ἱστορία δὲ ἣ λέγουσα----οσαραδίδωσι καὶ ὅτι οἱ ἐξ ἐκείνου καὶ 
Φιλησίας υἱοὶ Τγρύλλος καὶ Διόδωρος Διόσκουροι ἐπεκαλοῦντο. 

Τιοααϊίαγ 46 Χαηορῃοηῖθ. Ηΐο τηογῖῖο ἀμθιῖο5, ααδηΐαπι 

Εἴ 
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Πά61 ΠΟυΪΠΙ ΠΟΠ ΟΧ ἔοηΓ 5 ΓΟΥΡίΟΥ απ ΔΠΓΙ ΠΟΥ ΠῚ 
ῬΟΓΙΒ Τρ] πη], [δ Οχ Τιν 15 {ρὲ ᾿πιρατὶ ΠΠ 118 ΠΟΙ {145 ἀ6- 
ΤΊ ΔΗ {ἸαΘ πάπιηη οθπίεαβ. Οἱ ἢ Ἰοσαπι Πλευηθίγ δρυά 
ιορθπαπη εχἢδηζεμη τεῖροχι, νὶχ τηδΐδ Π 61 οὐπιθπ εθα- 
διε ; ἀυοάῃ νεῦοὸ 4] 1π| ΠΑΥΓΔΊΙΟΏ15 δαδζογθτα Παθαϊ, τὰ πὴ 
ΟΟποΙάϊς οοπ]δέϊαγα εχ νοσαῦα]ο γύναιον 46 Χο ποη ἰδρὶ- 
{π|ὰ ἀπέϊα, πες τ]ηϊ15 ἰΐεγα (6 ϑοίειτα ΟΥ̓] τηδίγα, 

αυδπλ Ργοριηδί ΠΟΡΙ5 ΒΥαρηιοπίμμη ΕΡρ᾿ο] ΧΟπορῃοπίθε 
ἃ Φοδῆπε διοθεοπῇ [δγναΐς. 

ΡΗΠδῆδπηι εχ Αἤασ, εἰ Τοηΐα χυϊάἄεπη, ᾿πὲδουΐαι οἱ 1ὰπ- 

δῖαπι ΧοπορἤοπτΙ πηδίγιπηοπῖο ἔαΠΠ{, ροΙΠ  41141118 Δ] ΙἸΟΥ 
[ογίδα οοπ)οεγε ἐχ Εταρτηθηίο Πιδὶορὶ ΖΕ ΟΒΙποὶ, φαοά 
Γδγνδίαπι Ὁ δυΐζογα ΤΑΡΥΙ ἄδ Τηνεπίϊοηθ 1. 20. 1Π. ΘΟΓη- 
Ῥοπάϊαπι πλαπι γαρεις Θαυϊηΐ ]Π]ἸᾶπῈ8 [π|||. ν. 11). 27. οἵ 
28. Αἰπδπεθαβ 6 ηϊπΠ Ρ. 220. ροϑαϊί, ΖΕ ΟΠ! Π 6 πὶ ἴῃ 60 ἀϊά- 
Ιορο, Δἰραῆα: ποιηϊηδ ᾿Π!ΟΥΙΡίο, ἔα ΠῚ Π85 [ΟΠ Οα8. ΟἸΉΠΕ6Β 1] 
ΟΥΠΊΘΠ ἹΠΙρυά!οΙτ16 δἀάαχιῆε. ψεῦρα ΟἸσεγοη8. ἴππί 
ἤδο: “μά ϑοογαίίοηι ΖΕ ὨΡίποηι ἀθηιογ ταί ϑοογαΐος οἱεῆι 
“Χοποῤῥοηεις μλΟΥ ὁ οὐ σμηι ἐῤ|0 Δ οποῤΡοπίθ ΑἸ ῥαμαρει ἰοσμέαηε : 
ῖο ρδὲ φμείο, Χεπορῥοηῆς χοῦ, (ὶ οἱοίπα ἑμα ηιεῖϊμς ῥα- 
ῥεαί σπγιηη, φμαηι ἐπε ῥαδος, πέγιρηι {{{π|5 ὧηὶ ἐμτέηι ηιαϊῖς ὃ 11- 

ἔχις, ἱπιφεῖί. Ομα ' νοἤοηι οὐ οὐέογεηι οὐπαΐμην φιμίϊοτθηι 

ΤΥ Σ τια)ογὶς ῥαῤεαέ, σμαηι ἐπε ῥαῦύες, ἐμμγητθ απ {{{ππμ πια- 

ἐς ὃ ΠΠἰηπις στο, γοββῥοηαϊ. “ρε, ἱπφμῖί, ' σἵγεηι ἡ1|α πῖθ- 

ἠϊογθηι ῥαδεαΐί, φαηι ἐπε ῥαδος, τἸγμῖηθ ἐπιέηι αι 1{{1π|5 ταῖς ὃ 

Πίος τιμίλον ογμδμέ. “ῥα α «μέθην στιν 1ρ 0 Χοποῤῥοπέο {87- 
γιοηόην 1, {Ππ|μ||. Ομεεο, Ἱτιφμῖ, Απορῥοη, ὶ «Ἱοίπμς ἐμ 

ἐμέ! ηιοίζογεν ῥαύφαίΐ, χμαηι ἐμης οἰ, ἐμτέσιπς δφμμηι παῖς, 

απ τις ὃ Π|{μπι5, Ἰιφιέ. Ομιά (' μπάμην τιϑίϊογθηι ῥαδεαί, 
φμαης ἐμ ῥαῦδες, τίγμην ἑαπάέηι βιπάμην ῥαδεγο ηιαΐὶς ὅ Πρ, 
ἐμφιῖί, τιείϊογοηι (οι]1οοἱ, Οὐμιά ' μἰχογϑην πιοίϊογοην ῥαδοαΐ, 
φμαηι ἐπ ῥαύες, πίγαηι ηιαΐ8 ξ ΚΑ ψμε ῥδίο Χοηποῤῥοη φιοφιι 

07,6 ἐαομῖέ, Ρο “ῥαῆα: Οποηπίαηι μετα τ εμέγιιρα, ἡγεῖ, 
14 »18δ1 (οΐτεσι ποτὶ το βοπεῖέ, φορά ἐρὸ (οἰμηι σμα2γ6 “οἰμεγαηι, 

φροηιθέ ἀϊοαηι, φιῖαὶ μέθγῳμ σορτίοί, Ναηι δέ ἔπι, γιμεν,, ορέῖ- 

γῆν φίλην τιν ῥαδεγο, δὲ ἔπι, Χοπορῥοη, τχογόηι ῥαδογε 

1οξἸζνιαπε πιαχίρις οἷς. Οπμαγο, πῇ δοο ρον φοον ες, τὲ τιό- 
4:6 ἹῪ ηιοίϊον, πιόψι γοηιπα ἰφξπον 10: ἐογγῖς έ, ῥτοίεξίο 1ά 
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ένιῤον, φμοά ορῥληιτρι ῥέα τες ο[)δ, τημίο πιαχίριε Ὑοφμγ δίς, 

“ὦ δὲ ἐπε γιαγὶέμς {5 φμαηι οῤήριεθ, οἱ βάδε ψιίαηι ΟΡ η1Ο ΤῸ 

ημῤία ί. ϑοογαΐθεπὶ μδὸο παισδηΐθπι ἔδοοσας “ΕΟ Π65. 
Τριίαγ ΧοΘπορἤομ ἸΧΟΥΘΠ δηΐθ ϑοογαίὶβ τηογίθιῃ οἵ δηΐθ 
ΔὈϊζατη 'π Αἤδπιὶ ἀιιχοσαί. ϑοογαίβ Διο τηοΥ8. ΘΟηΓρΙ 
ΟἸγτηρι δά 5 9.5. ΔμπΠῸ ργίπηο. [Ππ46 οοπ]θέϊαγα ἔΔ01}15 [6- 
αυϊίυγ ἀς {δουπάϊθ Πα Ρ(118 ΧΟΠοΟρΠομτ8, αχ 4υῖθὰ5. παίὶ 
ἔπεγιπί τυ] εἰ Πιοάοτγιιθ. Ναηι ἴῃ Απαρδῆ νἱ!. 6, 44. 

(οἴδίαγ τρία Χοποόρἤοη, [1 ΠΠθΘγοβ ὰπὶ ἢ}}105 δάμπυο ἔα- 
1Π{ - ὃν ἤλπιξον----ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ παισὶν, εἰ γέ- 
γοιντο, καταϑήσεσϑαι. ῬὨΠΠ6ἤδπι Ἰριταγ ἢ δοὰπὶ εχ Αἤδ εἴ 

Ιοηΐα δά άιχις ΠΡΊαπ6 πιδίγϊπηοηΐο }ο 1ὰηχῖΐ, αἴ εχ Π)6- 

τηθί τ! Μαρπδίῖβ πδυγαίίοηθ οοηίδπίθηίθ οαπὶ ποία Ἐπι- 
ἤαίθι Ἰιοθῖ σοπ]οογα, ἔὰπὶ ἰἴογαπι ἔα! Πίδίϊθ Θομν ΠΟΙ ΓῸΓ 
Ἐρῆἴοϊα Χοπορμοπίθα, αιδ5 ϑοίδϊγαπι ΟΥΥ}11 τηδίγθηι ἔδ- 
ΟΟΥ6 νἀδίαγ, Ἐκ Ἐρῤηήοϊα. 

᾿ 



ἃ μά «ὃ εἶ ϑροόρῃαι εὐ μα ὡ 
ἊΝ ς ῥε-υνὰ ὐκόνκυῳ ἀπιηλ, Ἄραρ ἱδὰ ὑν 
ΜΗ ΕΝ εὐόφερπο (αι κξλσικ δοδ, ἕῶχ νὑϑοχνο 
νοι τ ἐρηαθαι χον μιθδϑὶ ἢ ιριῆθβϊα! 
εν ϑοῦο θὰ, παρ᾽ οὔ οὐσοθαξθυσίι 
τὰ τ ν ον βηθοι, μεθα φλνο πλάσο. 98 

ων ΜΗ δ νηοθ. δ δ ε ἀπυτν εαμα; ̓  
«αἱ ἐρβΆ αι. μι πρλοιαρείφοθ πὶ 

ΚΣ, ΠΝ ΨΩ Σ 

ΛΕΑΙ ὧν ΠΝ, ΠΝ δ ρλ ἡ ρν αν Ν ἐν ΗΝ ὦ ΜΠ ": 

᾿ Ἷ ᾿ ὌΡΕ ΕΝ τυ ἢ 
᾿ : ΝΥ͂Ν "" ᾿ ἜΤ ΤΟΡῚ ὙὙΧ 0 Ν᾿ 

ἰ " ἮΝ Ὁ Ἀβυφλεν νὴ μἢ ὡν Δ. ΝᾺ ᾿ Η ΚΘ, Ἦ Ἢ  ῬΩ ΠῚ ΠΡ ι: Γ 

ἦν ; ΜῊΝ πντ ᾿ ν ὶ ἦι ἠ ἵ Ἢ ἢ ᾿ , 

ε" ἡ ν λα δυο ΑΥ̓ νὰ δ δὰ, Κὰ ν τὰ 
δ" ἡ ΜΝ τῷ ἄν ἘΆΝ ὙΦ πΑ Ὑ »ι 

ΕὩΣ 
Ὁ ᾿ ΕΝ 

κγὰς ΤΥ ΣΙΝ 
Ὧν : ; Ἔν ον Ὁ 

δὲ δ οί 
μ - Ὁ » Ὗ 
4 5 ὶ " Υ 
᾿ ω"". ᾿ δὰ ᾿ ἀ ΐ εὐ ἀπρδυθι ἀθ ΒΆΜδς 

τὸν ὝΝ κὸν δε ἀφ ϑἐὶ Χο πκος τ σαπν 

ἢ : ΓΑ : Γι ΛΗ ᾿ δ ν 

τῇ ἡ ΑΤᾺ πα ῶΘΝ δπι ἢ ΤΩΣ ων ,ν;, ἐν ΜΡ μ᾽ 
ἕ 

᾿ ᾧ ἕ ἐ 

; Α) α φι ᾿ "ἡ 

ἐκ ᾿ ΄᾿ 
᾿ , ΤΙΝ, 

Ν ᾿ 
ἀν ΥΩ 

“Αντ ἄν τας τῶν ὦ ον χβι, ΓΕ Υ ΤΠ Ἀν “πεν νὰ 
7 

᾿ν. ᾿ ᾿ 

ὃ . ᾿ αν ΤΡ Υν ΗΥΔῪ ὅΣ 

ριον, ραν ΎΡΕΝΝ Δ Εν δὲ 
᾿. ὌΝ Σ δι 

᾿ 
; Γ . 

᾿ τῷ ᾽ ὟΝ ᾿ Υ ξγ δι ΔΥΣῚ Τὰ 

᾿ ἢ ᾿ 
ἦ Ἂ ἣν ᾿ ᾿ ων ΤΙ μῷ 

Ἢ γιὸ ΚΣ ἢ ᾿ ΣΝ [ “ἡραὶ δ ἐν 4 ΠΥ ΝΝ ΤΣ νὴ ν 

ς 
Ϊγὰ, 

ἐ ᾽ Ν » Μ᾿ 3ι ἜΗΝ Γ ᾿ ᾿ : ᾿ Δ πὶ ᾿ 

᾿ , ῥ Ψ ἡ ᾿ ᾿ ἘΡ ἐς μεν, 

Ἀ τ, ἡνίαι ἐὐμηλὴν πα δ 

ἢ ᾿ Ἰῶ ἀὐον δα ρείες ἢ Ἄς, Ὑιρανμδών, [ : ; 

τ ΒῸν τι Ν 
ἀκέλω ΝῚ ΤῊ ΠΝ! ἤρα ἀν ὦ 

Ν Ἴι ᾿ ἢ ; ι δι Αγὰν Ῥω ΤῊΝ ἘΝ 71. Γ' ᾿ ̓ 
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ΡΟΒΒΟΝΙ ΝΟΤ Αὸ ΒΆΒΝΕΘ 

ΙΝ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝΤῚΝ ἘΧΡΕΒΙΤΙΟΝΕΜ ΟΥ̓ΒΙ. 
" 

Θυκοῦν ΟΥΤΕ μαγιιηι ποίδγαπῃ [Π{εγὰ5. Β, (΄. Γι δίογρίας μ8- 

Ῥεπί, ἀεπιπιρίε {ππί εχ Βι δ] οίπεοα Οὐῖοα ρατγί, ἵν, Ρ. 98. Ιε4ᾳ. 

Αταῆεϊοάαιαι ἀππὸ ΜΡΟΟΣΧΧΙΧ. δα, 1 ἀγοο σα πδὲ νεγποηΐβ, οὰ- 

5 101 σεμῆιγα ἀριίαγ, ΠΉΪΏΙ οορίά, (δά μ]ο Ἰἰοεῖ Ἔχρείεπίι, ποπά ΠΊ 

οδισιι, [Νοίδ, φαΐθιι5 ἢ, δαίοτιρία εἰ, δι ξϊογεμῃ μαθεπί Ν', Ὁ. 

Ουα!πεγαμῃ ΑΝ Βϊίεγ.] 

1 Β..... 

1, 2. Μετεπέμπετο. Μιτγαπὶ ἴῃ τηοάστη φεπθ1π85 ἰεποπο5 

Ραἢηπι περ]σαπί εἀϊΐογεθ. Ἐπίωτο σετία ΣΧ επορῃοηΐ!5. εἀϊίοτί 

ΓΠΔΡΊΟΡΕΙΕ δυέϊοτ {ἀπ|, αἱ εχ Αὐιἶιάς, Βίθρμδηι εἰ Το ποΙανιῖ 

τηαγρίης, Μίϑϑαυς Ῥατγιί, Εἴομ. νεγᾶπῃ Ἰεέξοποπι μεταπέμπεται ἴῃ 

[εχίαπι τεοϊριαῖ. Ἀδέϊε εἰἴϊδπὶ ΠΙΟΧ 2, 1. σαραγγέλλει ῬΓῸ ππαρήγ- 

ψειλε Ῥγορεπὶ 146 πὶ Οοάϊοεβ Ραγ, Ἐτομ. [εἀ Ῥοπὶ5. οὐ] ἰϊ5. ταὶ 

δαΐ πείοϊνις δὰϊ ποῖυϊξ ἩοΠΙπίοπιθβ. Ἰλυγαβ 11. σ, 1, εχ Μϑ, 

Ἑϊοπεπῇ ἀφικνοῦνται ᾿ΙΡΘΠἰΕΓ Δα ΠῚΠῈ!6γ]π|, οσαπὶ ῬαγιΠεπῇ5 δά ἤίριι- 

Ιεῖαγ, Βοτίαπ ἰρτταγ γείογ θεπάστη ἵν. 7, 12. ὁρᾷ εἴ σαραϑεῖ δὰ- 
ἑχογιαίς ϑυϊάδε ν. ἴτυς. εἴ νἱ. 1, 4. ἐπιτίθενται εχ Μϑίο Εἰἴο- 

ΠΕηῇ, 

1, 5. Μαρὶβ ἡαυ!άθπι Αἰ(σαπὶ ἔΟΓΠΊαΠΊ, ποπ ἰαπηεη Ἰάεο Χεπο- 

ῬΠοπίδβαπη, εἶεν Ἔχ θεῖ Αὐπιάεβ 0 ἩποἢΙπίοπο ἱἰπ Αἀάεπα!5 

Ἰαυάδίι5, ϑεά ν]άδουγ ταῖῆϊ ἀε μᾶς ρίᾳ νοσβ δριιά (ὐγατητηδίϊουτη 

ἀπίϊααατη ΟὈίεγναιοπεπι Ἰερτῆδ, παπᾶς ἀΙάἀΙσεγ πὶ να] σάγεπὶ ἔΟΥ Δ πὶ 

Ῥτρία ΠΠὌε ΣΧεπορποπίεμῃ, (Οὐεγίαπι δαΐεπι εἰξ οἱ ἀοέϊ!5 οπηπίθιιβ 

ποίΐπτη Ρ] υτίπια γευθᾶ οἰ1ΠΊ, ατιδ κοινὰ νοοδηΐ στατητηδίϊοὶ, ᾿ἰδεπίοι 



“4 ῬΟΚΒΟΝῚ ΝΟΤᾺΣ ΒΆΕΥΕΒ 

᾿αἰπιτραῆξ, ρο Δ Ὀ 15 115, σαα Αἰεὶ ΠΟΙ νἱπάϊοατεπι, Δα Νοῖτὶ 

ἹΜέπιουδ, 1. 45 19. ἢδο ποίαί ΨῚΓ [τη Πγ85, 41 1Π [18 [6 γ18 τὸ - 

σῃπαί, ἈυῃηκεηϊαβΒ. ἰς ῥγο ζόγηια «μῖσα εἶεν γεβιἑμοπάα ΦΠ} ἐοηε- 
μημπῖς εἴησαν, αμέἠογαίς (ΟΟΥαηιηι οὶ ὡσίογὶς ἐπ ΒΙὀΠοίρόσα ϑατρΈΓ- 

γπαηοηβ. ἘἙϊησαν. ἀντὶ τοῦ εἶεν. Ξενοφῶν ᾿Απομνημονευμάτων α΄. 

γγμισατὶς γότηια εἰίαηι ε} ἵπ ϑγηιροί, ». 153. δὶς ἤμην ῥτὸ Αὐἶδο ἣν 
ζτορ. νἱ. ». 149. Ε. 

Ι, 7. Κατάγειν, ᾿π4υ1ΐ ϑυϊά485, τὸ τοὺς πεφευγότας εἷς τὰς ἑαυτῶν 

“πατρίδας ἀποκαϑιστᾷν. Τεϊπάς Ἰοσατα πη ΣΧ ΕΠορβοηίίϑ ἰδυάαί, 

2. 6. Κολόσσας Ρῥτοίετί ὟΥ εΠε!ηρὶα5 τἀ Ἡγοάοί. νι, 30. αὰο- 

τηοο εἀϊ ἀεθιετγαί εχ Μϑι15 Εἴοῃ, Ῥαγὶΐ. 
2, 8. ὨΙρηυβ οπηηΐηπο εἷδ αὰϊ δαίοσγι ραΐασ οεραηι Ππγὰ5. Ἰοσαβ 

ΟἸδυάτϊαπιὶ ἴῃ Επίτορ. 11. 265. [εαγίμηι ροίαρις Μγοαίαφηο Π ογά 

7μπῶῆι αηνα Μααπάργφια ροίμπέ; (4 Μῆαγίγα «οἶολ Τλμηι {μπς 6, 
ποκιφησ σαγόης, 7αηι ἤηηηηθ πιο Μ7ο έν, Μκεαπάγο, ἐμο, Ῥδαο 

δηίς ἀϊχεγαῖ, 257. Πῖς οἱ Αροϊησα οἱξζμς τοϊμάϊπο ραον ϑιῥόηα 
ηιόηιογος 1]1ωγαΐ ρ6116 (εἰκεπας. β 

2, 9. [παπτοηισπίέαπα ΠἩ (ΟΣ ]οη6 ἘΠῚ ΕΥ̓ΔΟΞΟΥ ΤΟΥ ΣΩΣΙΟΣ, 
ὦ ΣΏΣΙΣ, φηοί ποηιόπ δ1ομ]ς πιοέμηι, πῈ 1π ἐαάόηι [|ΟΥΊρείοηδ Ἵ απ70-- 
γιδηέαης ΣΏΣΙΣ ΝΥΜΦΟΔΩΡΟΥ͂ δίϊαηι σοσμγ. βὸ ΣΏΣΙΣ 11 ὁλ- 

ἐΥΡῸ πηι δγγασ(αη, δά Μμδο Ρενιύτοξ. ρ. κι. ἐαὖ. 78. πι μέ, 
δἰ ϑοῇ8 7, δοη1γ11ε 5, τιγ11ι5 ὁλ' ἡμέ 2 Ἰογδπς ἐγγαηηὶ ΠΠΘΥΟΤΙγηΙ1, τΙθΉΙΟΤ- 

ἐμ7γ 1}νἱὸ ὦ. χκὶν. σαρ. 21, 22. δἰ ἰδ. χκν. 25. δἰ αἰδις ϑοῇβ8. ϑγγα- 

εἰ αηις ἢ. χκνὶ. χ1. οἱ ζογίο 1 ποηῖοῖι γο Ἡ μθηιάμηι Χοπορῥοπέϊ Πό, ἰ. 

εἶὁ ἔχρ. ὦν. ». 246. σις ἢ Συρακούσιος. τιὖϊ 1π ὐμσα]ς Σωσίας. 171 

γηαΥΡΊΦ ῥγῸ εἰχυόν(α ἰρέζίοπα Σωκράτης. Βυκμάννβ ϑεούνθυβ δά 

ϑυ)] ρθη Ιπίοτιρι. Κεῖ, ρος Ῥοτν}}1}} 8ισαϊα, Ρ. 504. ααθπι νἱάς 

οἴϊάτα ἢ. 5, 

2, 20. Οἰαἰαν ἢϊο ἰοοὰβ αὖ Ἡείγεῃ!ο ν. φοινικιστὴς ἤπε ὉΠ14 εχ- 
ῬΙΙσίοπθ. ἘἈεέϊα δαΐεμη ὀχροηῖ [{ Ν οί, δηγρεγα ἐϊπέίογ, ΠῚ, 

3» 5. Εἶναι Βαῦεπί Οπηηε5, 4188 ᾿Πίροχὶ, δα ΠΟ 665 : ΟἸηΠΐη0 ἰα- 

ΠΊΘ ΓΕΡΟΠΟΠΑ ΠῚ νἱΔείωγ, ἰέναι. 

3, 6. Ιεσεὲ εχ Μϑ88. Εἴοη. Ῥαγι, ὅπου ἂν ὦ, ἤσαΐ οσομ]ςοεγαῖ 
Μυτεΐῖι8, Θυοά επῖπὶ Η ΟΠ πίομπ8 ροίὲ δίερμαηοτῃ ἀἰχὶς, νε]-᾿ 

16 Π1 εχ δηταϊοσιθυ8 ΠΕ] ]ΘηΠΠῺΙ φαέϊογιθυ8 ργοθαῆεί, ϑ8εά μος 

Ιαθοτε [ριεπίογ {αρογίραϊ, ίαχ Ἰοοῖβ ἰδηταπηπηοάο ἐκ Νονο Εω- 

ἄεγε Ἰαυάδειβ. δια ᾿ριαγ 05 τὸ οὐΐ Ῥιεγίοηι νεῦρα ρῥγϑῖ, δὰ 
Μῶωτση Ρ. χἰϊν. ἀρροόπεγα, δ ο οι ΚἼΤος ἐγμ 1 105--τ-ἐοίθς ἐαπὶ φμῤ1εἶδ 

Μαρίῆτος Δ βας βώϊ {ιρὲ το εἰ ϊφμαος 5 ἐὲ ομμπῖα φάφο, φήφ ἐπ 5, 
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ἐμδογῖς οσομγγαηέ, ῥγὸ ᾿Αττικωτάτοις Ψεμα μα. Ἰ)ειηοπεης8. ἘΔΠ, 

Τρ. Ρ. 210. εἀ, ΤΑγ]οῦ. εχ Ἡογπιορεπε εἴ Μ55. σοττγισεπάαβ εἴ, 

4; ὃ. Θυαηπίοογιυβ ρατγίϊουϊα ἂν εχ ϑίερῃαπι {ξηΐεπίϊα ἀεϊοαΐυτγ, 

Θυξ ἀϊχις ΗΠ πίομυ8. ἄς νἱ ροΐεπίια!} οὐπὶ χαδάδτη ἱπα]ρπᾶ- 

τίοπε σοπ)]ηόζα π1Π1] δὰ τοπὶ {πηΐ, ἰόντων ὧν {ΟἹ οἰ πηι εἴ, αὶ 
ΠᾺ}}15 ΠΠΠ φαὰα πιθηοῇβ ἜΧΘΠ1Ρ}158 ἀείεπαι ροϊεί, 

4: ο. Ἰιοοἱβ. 4114118 Πδθο εἰϊαπὶ δάάε, Ἰφέϊογ εγυάϊίε, ααα ἔοτίαπ 

ΤηΔρῚ5 {ππ| δὰ τεπὶ, Ὀιοά. 81. 1, 52. Τὴν δ᾽ ἐκ τῆς λίμνης ἀπὸ τῶν 
ἰχϑύων γινομένην πρόσοδον ἔδωκε τῇ γυναικὶ πρὸς μύρα καὶ τὸν ἄλλον 

καλλωπισμόν. ῬῃΙΠοΙγ, Ψ τ, ΑΡΟ]]. 11.431. Ἐν κώμαις ἑπτὰ εὐδαΐμο- 

σιν, ἃς ἐπέδωκε τῇ ἀδελφὴ ὃ βασιλεὺς εἰς ζώνην, Οἱ Ἰοσυβ 1] ΡΓΙ ΠηΪς 

ἢὰς ἔδοϊ. ἢ, 

5,1. ἢὲ Βος ἴοςο σοπίμ!επάι8 ΨΙΓ πολυίστωρ, Εάἀνατάυ5. ΟἹΌ- 

Ὀοη, διῆϊοτιοα στιρίογιμη, χαοΐψαοίς νεγηδοιΐατπι ᾿ἰη σα πὶ ΟΥΠΑ- 

τυπί, ἤνε δα {επίεηταταπὶ στανιταῖεπ], ἤνε δὰ {ΠΥῚ {πανὶϊδίθτα 

Γρεέϊα5, ἔδοιϊε ρσίπσερβ, νοὶ, ἴ1. Ρ. 4206. ἢ 

5, 2. Τιεσοηάαπηι νἱἀείαγ, ἀν᾽ 5. ΠΠογῖ8, προδραμόντες ὧν εἱστήκε- 

σῶν. ῥγαΟΥγ 8 εἰ «ἰρίμα9 το ηέαγ (οἱόδαπί. Ἰήϊὰ νὶβ εἰ Ρατγίϊου δα 

65, 4υδπὶ Ροΐῖ 4105 παρεῦ 1Ππῆτανις Βτγαποκίὰθ δα ϑορΠοο] 18 

Ῥμιηοέξ, 290. 

5, ἤ. ᾿ς ἦν ρίὸ ἤσαν δΔἄδςε Ευτὶριά, Ιοπ. 1165. ΝΑ]οΚεπδετ. δά 
Ηδετοάοί. ν. 12, 

5,0. ἴμερε, νομίζων ὧν, ὅσω μὲν ϑᾶττον ἔλϑθοι--ομιάχεσθαι-σ 

Βανεῆο Μιίς. σι. ρ. γ0. ἴξαᾳ. 

5, 11, ΟἸἴἴαϊ δυϊ4δθ ν. ἀμφιλεξάντων, εἴ τηοχ 13. Υ. παραγγέλ- 

λοντᾶς. Τ 

5, 15. Σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πλείστων ἧκεν ἐλαύνων. (οάεχ Β. 

μαδεὶ τῶν πιστῶν ἧ. ἐ. 4υδπὶ τεέϊς νογάτη 7 ἀἸσαῖ Ἰδόξίοπαπὶ Τ,Ἀτ- 
ΠΠόγὰβ εἰ ΠῸ8 δηΐεα ἰἴὰ σοτγεχοσγαηαβ. ΕΠ ἤφο ΤΟ] ΠΠ18 {αἴγαρα- 

τὰ εἴ δπηϊοοταπὶ Περὶθ ἀρὰ Ροτγίαβ ἀρρο!]αιῖο. ΜΊΑ. ϑρδπῆθηυ. 

ἃ Τυ]απ. Οτ. ἴ. Ρ. 174. Βιδ]. (γιὲ. πιστῶν εἴϊαταη ργοῦαὶ Αὔτο- 
(πῖὰ5 ΠΙΪαοἰά. ΤὨυογάϊά. Αὐέϊατ. Ρ. 362. Οαΐζεγαπι {Ππ4 οδἱ- 

ἴεσ πιοπεῦο σοάϊσεπι, ασαεπὶ Β, ποπιῖηπαὶῖ Γι γοπογαβ, εὐπάεμι εἰδ, 

ου]ὰ8. νᾶτῖδ ἰεύϊίοηεβ ἴθ Ηϊομιπίομὶ πηδ)]οῦὶ εἀϊτοης εἐχῇαπὶ, 

Ι,δυάαπάα εἰϊ τὰπιὶ ᾿πἀπ για ἰὰπὶ ἰἀραοϊαβ ἀοέλἤϊην; Οὐσιτἰςὶ ; ἴῃς 

ἀυπτια, χαρά οοΟἸ]ατομθπ ἤᾶπο δας ἢ 18. [88 ρα ΡΊΠἾ8 ἀσοοτη πΊο- 

ἄατε περ]οχεσι ; ἰἀραοϊῖαβ, φυοα οαπη ραἤιη ρεοϊοία8 ἰεόλιοπεβ 

Οὐοάεχ [πὸ ῥτοῦεαΐ, πα παῖ αυϊάςπ), αιιᾶπὶ νυϊρσαΐδ ργεροπετεῖ, 

{ε]εσετῖξ. 

5, 17. λτυπι εἰϊ δάεο {τἰΐδπι ἰοσατίοπεπι κατὰ χώραν ἘΠ υἰοΒῖη- 
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ΤΌΠ ΠῚ τηϊη 8 ἱπιε]]εχιῆς, Ψψιάς Κυϊευπι δά Ατηορῇ, ΡΙαΐ, 

867. Μαϊοκεπδεγ. δὰ Ηετγοάοί. ἱν, 135. Ἀξέϊε νεγί “εἰ ἐχροηϊξ 

ΘΡεΕΙ ΔΉ Πιι8. ᾿ 

ὄ: 7. Μεταμεμέληταί σοι ἔφησϑα. Υ εἸ 5 1. 6, 7. Ὠδδεΐ μεταμε- 

λῆσϑαι σ. ἐ. Μεῖῖοτ εἰϊ Ἰεόλιο (οάϊοῖ8 Β, μεταμέλειν τε σ. ἐ. Β. Ο, 

6, το. Ἐλάβοντο τῆς ζώνης τὸν ᾿Ορόντην. Οὐοάεχ Β. Παρθεῖ ἔλαβον, 

αποά ἴᾳπΊοη νυ]ραίο ποη εἰἶϊ ρῥτείεγεπάαπι. Β. (. Μίγουῦ Ποιηϊπαπι 

ἀοέϊοτατη 1επίεητίαιη. ΝΠ ἐπὶ πὲ οὐηπὶα ΔΠΠ πὲ νεγατ εἴ πὸ- 
οοἤατιαπη εἰ ἔλαβον ; (ο]οοσαπι ἐλάβοντο. 

8, 1. Μ5. Ἑίοηῃ. Ἰερὶὶ ἀνακράτος. Αἴφας [ἰἴᾳ 1ο]]οεῖ Ἰεριτυγ 

δρυά Θυϊάδῃῃ γν. ἼΑνα σημαίνει, εἴ ν΄. ἼΑγκρατος. ψιάε εὰπὶ ἴοι, 1. 

ΒΡ. 39. 180.. Τ᾿ 

8, 3. Ησπο ἰοσατῃ Χεπορμοηί5 μαρεὶ ϑυ1445 ν. παλτὰ, εἴ ΡῥΓῸ 

εἰς τὰς χεῖρας Ἰερὶί ἐπὶ τὰς χεῖρας. Ἰ. 

8, 1ο. ΑΙΠΟΓ τεργείεηίαϊ ἤὰπο Ἰοσαπὶ ϑυϊάα8 ν, δρεπανηφόρα. 
ᾺΆ4 

8, 11, ιτοβ ἀοέϊοβ. Γιεαποϊανίαπι εἰ ϑίερῃαπαπι τηϊτοῦ, ΠΤ υϊ- 

οΠΙπΙοΠα πὶ πο δἄεο. ““ ῬῖῸ ὡς ὧν οἰστὸν (πα Βδίερῃδπι5) “ ἢ 

““ γεροηϑίη ὡς ἀνυστὸν, Υἶτο5. ΔοΙὶ Ἰυά!οῖο ῥγοθά!ἴο5 ΠΉ1Π1 δεπίαγος 

““ (ρεγο." Ἱρπογανιὶ νἱγ α]. ἰεέπιοποστη απ ἴῃ εἀ, Βαΐ, 1 540. ἴηγε- 

πιΐαγ, [ΙὈ] εἴ ὡς ἂν οἷόν τε, φιδ5 ἤπε ἀυθῖο νετᾶ εἰ σεπαῖΐπα ἰεξξιο. 
Ὰ 

8, 14. Τὸ δ΄ Ἑλληνικὸν ὁτ᾽ ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον, συνετάττετο. ἊΝ εἰ- 

ἤυϑ 1. 8, το. Παρεῖ, ἅτ᾽ ἔτι ε. τ. ὦ. μι σ. ϑεὰ ὁτ᾽ αυοά (ξηἴαπι 

᾿πηρεαιϊί, ἀρεῖς 4 Οοάϊες Β, 8, (. 

8, 2ο. Πιοιϊΐυγ ἀς Οτγεοῖβ, 481 πηρείαπι συγγαμπὶ α]σαϊοτγιπι 

εἰυἀεραηΐ, οἱ δὲ, ἐπεὶ προΐδοιεν, ἵσταντο, Ῥτο νατία ἰεξλίοπα 'π πηδτ- 

βίης ϑίερῃ. εἶ διΐσταντο, αποά εἴ νεγαπὶ εἰ εἴ σοπῆτγπηδίιγ δυέϊο- 

τιῖαίς Οοάϊοῖθ ΒΚ. 8. ὦ, Ἑδπάετη ἰεέϊξιοπεπὶ ἀϊἊετγίε ργρῖα] εἰ 

ἴῃ νεγήοης ἐχργείπι ϑρεϊπηδπηῦβ. 

8, 27. Ἀείρεχ!ς πὰς “ἘΠ άπὺ5 Ητῆ. Απίπλαὶ. νἱ. 25. 

0, 5. Μυῖιι Μαπυίουιρίι εἰ ἴῃ δῖ5. ἀηὰ5 ἀρ Ἀππηϊκεπίαπι δά 
Μετηογδῦ. 111. 9, 6. αἰδημονέστατος ρΥοὸ εὐμαϑέστατος Ὠαθεηΐ. ϑ8εά 

4αϊ ρτίπιιβ εὐμαϑέστατος ἱπ ἰοχίαπι ἱπία}}, ποη αἰδημονέστατος, 

{εὰ δαημονέστατος ἴῃ ἤιο σοάϊος ἱπνεπιῖ, ου} 5. αἰἴεγαπι εἰ ἐχρ]!- 

οδίϊο. 

9» 6. Φιλοκινδυνώτατος. Ιερε, αυοά τεέϊε ἐχῃϊθεπί εἀά4, ΑἸά. 

Ταπῖ, φιλοκινδυνότατος, αἴ (ὐταπητηδίϊοϊ σάποπεβ ροϊαϊαπί. ΑἸίεγὰ 
ἸΙσδπίϊα αἰ ἴῃ ροείϊοα οταίίοης δἰια απο σοποεάϊταγ, ἴπ (οἰ αἴά ἴο- 

ἰεγατὶ πο ροίοῖ, Νῶε αυ]8 δυΐεπιλ ΑἸεχιἀϊθ ἰοσὰπὶ ἀρυὰά ΑἰΠε- 
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ὨΘΘ ΠῚ χὶν. Ρ. ὅτ 5. Ἐς ατγιρίαί, (οἰαῖ τηεπάοίαπι εἴἶΐε, 1[[ὰ ἐοτίδῆς 

Ἰερεηάμπι: Τριωβόλου κρέϊσκον ἀστεῖον “σάνυ, Ὕειον, ὀπτὸν, ϑερμὸν, εὔ- 

χύλον, τέρεν, Ὅταν ἦ τι, πρόσφερ᾽. 81111}18 εγτοῦ, φαδηαιδπι 16ν 18, 

ΤΊΪΓα ΠῚ αποί ἰοοα ἱπίεα!ς, ϑαργα 3, 19. ΟὈΪ 8. ἀπῇ τηοποῖα ἐπι- 

κινδυνότερα τε ταςηάαπὶ εχ Μϑ. Ραγ, Εά, Ταπί. ἀκινδυνοτέρας 6 Χ 

ΜΒ, ἴπ Ὑπυογάϊάς ἵν, 62. ἀε αυο 114 ΑὈτοίςῃϊα5. Ώ1]ὰς. Τπυογά. 

Ρ. 433. ᾿Ακινδυνωτέρως ἰεραίμγ, βὰν ἀκινδυνοτέρας μὲ ε(} ἢπ Ο, Κορ. 

εγίπα ἐΠ), ψιίώπι τηθάϊα ἴπ κίνδυνος ἱπυεηϊαΐμτ φηοφμθ οογγόρία. Οα88 

Ρτγοΐξέϊο τηῖτα ἔμπὶ, [ΙᾺάἄετη πιεπάμπτη δάδθις τεϊέϊαπι εἴ ἴῃ Ρ]αίο- 

18 Οοτρ, Ρ. 477. εα. Βίερἢ. εἴ ἴῃ ϑίοθδο χ]ϊ. αδὶ ργὸ ἀνιαρώτατον 

ἰερὶ ἀεθεῖ ἀνιαρότατον. ἴπ ϑίγαθοη, ἰϊ, Ρ. 152. ΧΥ. 713. πηεπάοία 

ἔχαπὶ εὐκρατώτερον εἰ ἐντιμωτάτους. ᾿Ακρατώτερον ἀρυὰ Ματίη Ρ. 

25. ΡΓΙῸ ἀκρατότερον, ἴ τοξὶς ῬΟΙΙῸΧ νἱ. 24. 4πεῖη ἔγαἶτα εχ Μω- 

τάθ σοτγισιὶ Ριεγίομυβ, Ἐοάεπὶ ἴδτηθπ τηοῦῦο ἰαθοταΐ ϑυϊάας 

ἴοπη. 11. Ρ. 15. Αρυάᾷ Αἰπεηαπι μος τηεπαϊ σεηπ5 ραῇϊπι οσσατγ- 

τιῖ, εὐχυλώτερα 11ϊ. Ρ. 80. Ἐ᾿ εὐχυλωτέρας Υἱϊ. Ρ. 313. Δ. ἀχυλώτε- 

ρὰν 314. Β. εὐχυλώτερον σχ6. Ὁ εὐχυλωτέρους 52.1.,..Δ.. οἷα, ΡΓαΓΑΙ 

οῃο βαρυλυπώτατοι ἴοπλ. 11. Ρ. 114. Ε. ἀνιαρωτάτου Ρ. 110. Ὦ. 

121. Ε᾿, 'π Ῥμοῖΐο οἰχχὶ. Ρ. 393» 55. ἀτιμώτερος. ϑεά δα ππὶ 
ἱπβηϊία. Ἀεέϊε νυ]σαίιγ ἀκινδυνότερον ἸηΓα Υἱ. 3, 20. 

9. 11. Ιερὲ εχ ϑι14α, αυϊσαιϊα οοπίγαδιοαϊς ΕΗ υϊοΒΙπίοηιις, 

τοσοῦτον ὑπερζῆν, ΠΗ π|4}18 σατῃ νυ]ραῖ 18 χρόνον ΤΟΊ ΠΕΓα, 

9, 16. Νερ! ρεπίεγ ἐχίοτιρῆς ϑυϊάαβ ν, περὶ πσάντος. 
9; 28. Ιαυάαὶ ϑυϊ4αϑ ν. βίκος. Τ, 

1014. Τοῦτο οὖν σοὶ ἔπεμψε. Οὐάεχ Β. Ὠαῦρεῖ. τοῦτον, σιοά ἔοτγίε 

ῃδίαπ εἰϊ εχ τούτου. Β, (΄. 

1ο, 6. Ἀεχ οὐπὶ εχ ἀνεσγία ραγίε ἐχεγοιϊϊαπὶ οοηΐγα ατξθοοβ ἀὰ- 

σεγεῖ, 111 παρασκευάζονται ὡς ταύτη ὥροσιιντος καὶ δεξόμενοι. [ἴὰ 

εἴϊ ᾿ῃ Οοάϊοε Α. νυ]ρο πηα]86 προσιόντες. 8, (΄ 

1ο, 8. εῖθα ἴῃ πηᾶτρὶπε ροίϊ ἀπηλλάγη δἀ]εόϊα, πάλιν μὲν οὐκ 

ἀναστρέφει ἰπηΐ εἰϊαπι ᾿π Οοἀϊοϊθα8 Α. Β. 8. Ὁ. 
Ιο, 12. Ἐπὶ ποέλτης [Ο]Ϊυ πηπιοᾶο ταίϊηεὶ εἰ ἐπὶ ξύλου ἤνς ξυστοῦ 

Ρτοὸ ρβἱοῦ ε)ϊοῖῖ Τουριυβ ἴῃ δά, [ἢ], ». 26, 

ΤΙ, οἷ 

1, 14. Ἰμεσεπάστη ομηπίηο εχ ἀποῦυ5 ΜΒ. Εἴοη. ἴς. εἰ ΡῬατιΐ, ὡς 

καὶ Κύρω πιστοὶ ἐγένοντο, καὶ βασιλεῖ γ᾽ ἂν πολλοῦ ἀξιοι γένοιντο. 1, 

16. εχ νεϊιὶρ!]5 Μ8. Εἴοῃ. τοσοῦτοί τε, εἰϊοθγα μοί, τοσοῦτοί γε ὄν- 
τες, συοά τηΔ|1Π|. 

2, 5. μερίαν Πἰς Ιοου9 ἀρὰ ϑυϊάδηι ν, Ἑλόμενοι, απο ποίδτε 
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περίεχὶ Κυΐεῦιβ. Ἐχροπηῖί 1Π|6 βουλόμενοι, α]10, παι νΙδεῖατ, {επΐι, 

4π8π| [οἱεπί ἱπίεγρτγείεβ. Θυδῇ ἀϊχι ει, “ῆΚ ΝῸπ «οἷεπίός ἀσσετα 
“ἢαΡετς (ὐἰδαγοῤιηι, τοῖς δατη Ῥοί8 τα πεσεπϊαϊα αυδίη ΔΠΊΟΤῈ 

“(ξαυεπίεθ8᾽ -(Δὐοά ἴᾳπε οσὰπὶ ἀείοτριίοπα ΟἸεάτομὶ ἱπέγα ἀαΐα 
ῬυΪοῆγα σοηνεηϊ ὅ, το. ΠῚ Μεῖῖα5, πιεὸ [αἰΐεπὶ 1πάϊοῖο, εἴ 

ᾳυοά δ1445 ρῥτερεὶ, ἔδει, σεγῖα τ ΠῚ ρΡΟΥ Ὀ.15 σοπνεη! ΘΠ 188,. 

2, 6. ᾿Απὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξή- 

κοντὰ καὶ τρισχίλιοι. ϑεσαίῃ5 εἴ [γομετιιβ (ὐοάϊσοπι Β. ἴῃ αὰ9 

γΕΓΙ ΠΤΉΠΟΥ εἰξ Πα πηοττι8 ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι. Βὶ (. 

2, ὃ. Νερ]ρεπίεγ ἤὰπο Ἰοσὰπι, τείρεξζα αἀ Τεηΐαπὶ ρμροί5 απᾶπὶ 

Δα νεῦρα Παθιΐο, ἐχίοσιρης θυ 1445 ν. συνθήκη. 
2, 15. ΟἹ. Ατπδυὰ εχ ἢἴο ἤσαν πο {ἀυτὴ ἤλασεν σοηΐεοϊ, [14 

ἘΠῚ πὶ Ρδπε ἐχῆϊδέ ἴῃ εἀϊιὶ. ΒΑΠ]], 140. 1555. Ἦν, 
2, 1ὴ. ὲὲ νοζὲ σκοταῖος νἱὰς Τουρίαπι ἴῃ διι14, 1, Ρ. 323. υδὶ 

Ὠυ}.8 ἰοοὶ πγεπέϊοπεπι ἔδοϊί, ϑυϊάδαας Ἰδέξίοπεπι φαὰε σΟΠΊΠΙΟ- 

ἄδῃ) ἂς ποίγαπι ραϊαί. ϑεὰ διε Οοάεχ Μϑ8. ηαεπὶ τρίε Οχοηὶϊῖ 

1πίρεχιὶ, ΡΙῸ σκοτιαῖοι Ὠδθεῖ σκοταῖοι. 

2, 20. (Δ]]Π]!ἀππὶ [ας ςοπηπηεπίαπι ΟἸβαγοῖ! δὰ Γεἀαπάππι Ραηϊ- 
Οὐπὶ ἰεγγόγετη, 4αἱ ἰπ Οσαθοο ἐχογοίτα ογίαθ δγαῖ, σὰ πὶ {π|1| ῥγθ- 

ΠΟΠΕΒ ΘΧΟΪ Δ ΠΠΔΤα ΡΕῈΓ οΔἾτγα, ὃς ὧν τὸν ἀφίεντα τὸν ὄνον εἰς τὰ ὅπλα 
καταμηνύση, ὅτι λήψεται μισϑὸν τάλαντον ἀργυρίου, 6172 ψμῖ ἸγηἸσαυεέ- 

711, ὦ φμο ΚΟΥ: ΠΜΊ [μι 171: ὀχογοϊέμηι αμπιις, ἐα]φηδη: ΑΥΡΦΗΣΙ αδοός- 

2ίμγαηπι, Τηϊεγρτγεῖεβ ρ]θσίααα ἰπ γόσς ὄνον ᾿δίεγαπί : 488 [Δ ΠΊ6Π 

νοτιΠπη4 εἰἷϊ, εἰ σοπατπηαίατ σοάϊουστῃ οοηΐεπίαᾳ. Εἴος σοτηπηεπἝ 

ΙΡΒΙογδῖὶ {τι ῬΟΪγ δ δηιι5 111, 0, 4. 4αὶ εχ Χεπορδοηΐε σογγίρθη- 

ἀμ5 εἴ. Οὐὐπηξεγεπαϊ Γὰπὶ Ἡετιηρα Οΐ, Ρ. 125. εἴ Τουρίὰ5 Ἐπ). 

Θά ἸΟῚ: τῷ δ. Ἐν Ὃ: 

3,11. Τιαυάαν! δ1448 ν, ἐπεστάτει. [2 

1014. Καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν πρὸς τοῦτο τεταγμένων βλακεύειν, 

ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἀν. [τὰ εἴ ἴῃ Οοάϊςε Β. εἰ εἄ. 

ϑίερῃ. Δ} Παρεπὶ ἔπαυσεν. 1 Ατοεγαϑ εχ σοπ]εέξαγα 114 Ἰερτὶ ἐκλεγό- 

μένος τόπον ἐπιτήδειον, ἔπαισεν αὐτόν: εἴ νοτϊϊ, 52] Ψογοῖέ φιεϊείτ ἦς 

εὐμα' σι] ἀυοῖὶέ ἐραγρές ἐ6 ἰὰ φοη βγιέονι (δ εὐς ῥοπές, (2 σοπεμῖγθ᾽ ἀαῦδς 

ποποῤαΐαηοε οἰ οδο Αγ τι [1 φογιηηοαΐς ῥοι7 τιεέέτε 16 ρ16α,, 1] ἰο )αῤῥοϊὲ 

ἐδ [ρηι ῥάϊοι. ΑΔαφ σοηγεέξζατα εἰ δουΐα εἰ νεγὶ ἢ Π21}18. ΠΟΌῚ5 νἱάς- 

ἴαγτ. Β. Ο. ἈΙΠΕΙΠΙτ 5 Ἰοοιι8, ᾿π αὰο τηὲ ποὴ ἐχρεάϊο. Μαρὶβ 

τἀπῆεπ ἴῃ ἀοξιη] πη! ΤιΑγ Πα! 1απίεπιϊδη ῥτορεπᾶθο. ϑ01448 ΔὉ 

ΑὈτέίομῖο ΠΠΠαοϊά, ΤὨμπογά, Αὐέϊαγ. Ρ. 241. ἱπάϊσαΐα5, ἔπαιεν ὧν 
δεῖ ν. ἐπιτήδειος. 64 ΙὈ14δτὼ ΑὈτγείομιυ5. τ(οὐπ8. ἰοςὶ τη τ  Ποδηὶ 

εἰ οοηίουΠΠΠπλάτη ρτοδεῖ Θχρὶ σατοπεηι, ἱπά!ριαπὶ ἴλης χυδὲ ἢως 
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ἰγαηϑίδγαίηγ, ΟὈΙεσ τηοπεῦο {τυϊγα ὧν ἃ Τιἀτοῆοτο {Ο]]}ΠἸοΙἴαγ], οτι- 

}.8 νὶπὶ ἴαργα ἐχρ]ϊουΐ δὰ Π}. 1. 5, 2. 
ὃ» τό. ρὲ, ἔετε σατὰ Αἰμεηξοο, ὕλος ἐξηυαίνετο. Τατγάμ5 Πὲ 

οροτίεϊ, αὶ φιαπίδπι νἱπὶ δἀάαϊ ργοροήτιο, ποὰ (οπταῖ, Ατηΐζο- 

Ῥἤδπ68 δρυάὰ δυϊάδῃῃ ν. αὐαίνομαι. Ἐνταῦϑα δὴ “παιδάριον ΕΞ- 

ΑΥ̓ΑΙΝΕΤΑΙ. Ηξετοάοίῃ8 ἱν. 1728. Ὃ Νύτος σφι «νέων ἄνεμιος τὰ 

ἔλυτρω τῶν ὑδάτων ἘΞΗΥΗΙ͂ΝΕ. ΑἸζοταια ᾿ππά ἐξηραίνετο ἀμθιίο9 

δἰοβαπε Πί, απ νοτῶ ἰδ ξῃ!οη 8. ἀερταναίίο, Ηδς τείρεχι Ρ] αἰατ- 

σἤ 8 ἴοπΊ. 11. ἢ. 1334. ΟΟ. αὉἱ π1α]ὲ κεφαλαλγὸν ῬΤῸ κεφαλαλγῇ γα - 

ΘαίαΓ, 

8, 18.  οέϊς ᾿πι δυϊθ8 Υ. εὕρημα το τταϊς ἐμπεπτωκότας Ουάεη- 

ἀογρίὰ8 δά Μαριῆἤτγιπι ρΡ. 21. 304. Ξ4 αποά κακὰ πιᾶ]α ΟΠ 

Ραΐαῖ, 4111 εἰιπὶ εχ  πϊπιο, Πολλὰ κἀμήχανα Αἰτοῖ5 Ἰάεπὶ εἷς χυοά 

ἤτπηρίεχ σππολλὰ ἀμήχανα. Οὐοηΐογ Βτγυποκίαπὶ) αὦ Ατορ 18 
ΝΡ. 1322. Ὅπιη 

4» 8. ἤγε τείετγι δὰ Οτοπίδηι, ποη δα 1 ΠΡ Πεγποπὶ τεέϊε πηο- 

πεῖ ὟΝ ἐἤεϊτησίιβ δὰ Πιοάον, ὅ8ϊς, χῖὶν. 26. ΠΣ 
4. 22. Εχ σοπ)εθέϊαγα ΠΟ ΠΙΪΠ8. νΕΓ ΠῚ} Δ ΔἸ Περδίϊο, 

ὀκνοῦντες μὴ οἱ Ἕλληνες (οὐ) διελθόντες τὴν γέφυραν μένοιεν ἐν τῇ νήσω : 

416 ογαϊγιέθ φημ ἰός (γέρος πὲ ῥραφα όηε ροληέ 6 ροηὲ, οἱ φι ]ὶς 116 τομα γι 

ἄαης [|6. ΒΒ. (Ὁ. Οἰϊκαίαγ Ηἰς Ἰοσὰβ ἃ ϑυϊάα ν. ὀκνοῦντες, ΡῚ ΡΓῸ 

διελθόντες Ἰεσιταγ διαβάντες εἴ ῬΙῸ μένοιεν μείνειαν. Θᾷαᾶ ἄς τὸ ΟἹ. 

ποίϊεγ εὐϊίογ ΗἩ ἰοΠΙ πΙοπ 8 ἢς νεγθιῃ) αμϊάεα. ἢ 

5, 16. Τιερε δοκεῖς ΡΥῸ δοκῆς, οΟ]]αἴο Πανεῆο Μιίο. Οὐ. Ρ. 70. 

80. ϑ᾽Π}}Π186Ὶ δοκεῖ Ρ]αίομ! τοἀδεηάμπ) ργὸ δοκῃ 4ἀὲ Ἀδρυθὶ, ἵν. 

Ρ- 422: Β. 43ο. ΔΑ. εἱ εχ Μ5. Κερῖο (σοτρ. ὑ. σ14. ΒΕ. 

5, 10. ϑοίφοουμη εἰ δύνησθε, [Τρεπάιϊιπι δύναισθε, Ιἀεπιαὰς 

Ροίζεα τε Ἰταθηάμπι [10. ν. 6, 9. 

5» 30. Τούς τε ἄνδρας οἷς ὠμνυτε; ὡς ἀπολωλέκατει. [(ΔΥΟΒοΙὰ5 16- 

οαἴα8 εἰξ σοάϊςετη Α, ἴῃ 400 εξ ὡς. ΒΒ. ὦ. Εἰ οπιπίηο Ἔχρυη- 

ϑεπάδπι νοσυ 4π| 141 ογθἀθυ!πι, ΠΠῚ οαπὶ ϑίθρῃαπο 4115 ρΓ8- 

ἔεταὶ ὅμως. Θαδιη ἐπ1πὶ σοη!γαδϊοπαπη νυ]ραῖα δά πηἰαΐ, πα ροίῖ 

ἐγυἀιτο8 α!άειη ΑὈΓΘίΟΠΙ: σοπαίαβ ΠΠμποΙ4, ΤΓΠπαογά. Αὐέϊαγ, Ρ. 

46. ᾿πίε]Πρὸ. 

6, το. ᾿Ἀεέϊε τείοσιρης νῖγ ΟἹ]. εχ Μ5. Ετοπεπῇ ἢ ἀποφρασίστως. 

Αἴαας ἴἴὰ Ἰοςσιι5 ἢϊς οἰϊαίαγΓ ἃ ϑιοῦθο 46 [πηρϑτγαΐουι 8 ϑ6γη,. {]. 

Ρ. 58:1. εἀ, Βταποΐατί, 7. 

ὅ, δὲ. ἴερε κερδαίνοι. δυϊάς Εαά. Μεά, εἰ ΑἸά. κερδαίΐνη 6Χ- 

Ὠϊθεπί, ρατγίϊ πη τεέϊε, Μοχ 22. εχ Μϑ5, εἰ ϑ144 ρτοουάαθίο ἰη- 

ΒῊΣ 
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Τεγεπ πὶ ἐνόμιζε. 25. αἰσθάνοιτο ποη πιαΐς ϑυϊάαθ εἰ ΜΒ. Ῥατίζ 

(ᾳυδηαυδπὶ Πΐο ρεγρεγαπὶ ὧν δά 41:1) 26. σλάσαι ρτο σλάσασϑαι 
51445, απο ἔδοι]ε (ς (αἰγὶ ῥοῦς εχ ϑόρβος 5 Α]. 148. Τοιούσδε 
λόγους Ψψιϑύρους πλάσσων. Τ)ειηοίπεηο5 ΡΏΠ]Ρ. 1. Ρ. 38. εἀ, Ῥαγ. 

οἱ δὲ λόγους σλάττοντες ἕκαστος πσεριερχόμεϑα. ῬΒοία5 χ Μϑ. 

Λογοποιῶν. πλάττων λόγους ψευδεῖς. Ἰ)εϊηάςε 27. ἀφίσταιτο Ρτὸ ἀφί- 

στατο τεξὶϊε Ὠαῦθεὶ δϑυϊἀδ5 (εὰ ἴῃ 1185 ἰαηίαπ) δα! Ἰοπῖθα5 ηαας Κα- 

{πεν ηδ πὴ ῥτοοοπεγαμί, Κυϊεγαβ Ἔπίτη ρα πηο Ἔχει ρ]ο νεΐεγαι πη 

(οτρίογα πῇ ἰοοα ἃ ϑ8144 ρτγοίαία [βηρεῦ ἔετε δά νυ]ραίογα πὶ ἐχαπι- 

Ῥἰάγαπιὶ ἤθη) τοίογπιανιζ. 

ΤῸ, ΤΙ;, 

1719. Οοῃίτα τερια5 ργαπητηδίϊοαβ ρεσσαὶ ἔστ᾽ ἂν---ἦσαν. Μο- 

ἄσπιὶ δ] υπϑλ᾽νατη ροπα]αὶ ἔστ᾽ ἀν. εἰς Ἰρίταγ ἂν ἢὶς εἰ πιοχ 

αοαπὶ ϑίερῃδηο 21. Νόοη δ011}18 σογγαρίεϊα ἱποϊενις 110. ν. 5, 14. 

Ὁ] Τεροπεπηάμπι ἐπειδὴ. Ἐπειδὰν ΘΠ] ΠῚ Τοηρεγ Πα] απέξίναπῃ τερὶ. 
Ιῃ ΕΓ ΡΙ 415 ΘΌΡΡ]. 1112. ΡΓῸ ἐπειδὰν μηδὲν ὠφέλουν πόλιν, τεξϊε 

ΡΙαίατομιβ, ἐπειδὰν μηδὲν ὠφελῶσι γῆν. Εχ ὑπὸ Μ8. ἐπειδὰν δ᾽ ἐνο- 

μοϑετήσαμεν ἱπηρεγιίε ργοθαὶ Ταυνίογαβ δὰ ΖΕ ΟΠ! ηεπὶ ο, ΤΊ ΠΊΔτΟὮ, 

Ῥ. 48. 
Ι, 35. Ῥοίίι8 Ἰεσετῖπ), Ἡμῖν δ᾽ ἐγώμαι----, 
1, 46. Οὐπῃ μέλλομεν ἀεῖ Μϑ8. Ῥατγι, ἐοτίδηῃ Ἰερεπάσῃ εξ, Καὶ 

δὴ καὶ μέλλομεν--- λεῖπε συγκαλοῦμεν ἔαϊαγαπι εἰϊ, ποη ρῥγαίεηβ 
ΡΙῸ ἔπίατο, αποά ἰοπλπιαὶ ΠΟ ΠΙ ΠΙΌΠι8. 

2, 10. Οοτσγυρίε οἷαί ἢαο ῬυγιοιαπῸΒ χν], Ρν. 1201. 1 [Δ Πη6ῃ 

αἱ Ἰερτῆςε νιἀοαίαγ Ἔν μόνον μτῸ ἑνὶ μόνῳ. ΟΘυοά αυἱάειῃ, ἢ Μϑθ5. 
φἀάϊοεγεηί, ἴδοι] ἀθίεπαι μοῖει. [ἢ 5 Π0}115. δά π|ΐ. Βορῇοο] 8 

Ῥῃμοές, εἀεραίατγ, ἐκεῖνο μέντοι διαφέρει, χυοά ἴοπηετε εχ Δ ]οκε- 

ΑΕΓ οοπ]εΐζυγα ΠιΔίγ0. Ρ. 116. πιαίανις Βτγυαηοῖιαβ, ϑ8εὰ ἴῃ 

18 τεθ5 να]άς {ιρεέζα εἴς ἀεθεῖ Ῥτηοίαπι Οοάϊσατπη δαέϊογι 8. 
2, 27. Ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῆ. [ΔΥΟΠΕΓῸ5. τηΔ}1 ἡμῖν, 

Β. Ο. 
2; 28. ᾿Απαλλάξωμεν) ᾿Αφανίσωμεν ἐχροῃὶξ δυϊ445 Ὁ νοςε, Ὁδὶ 

ἤμπο Ἰοσατῃ εἰϊαῖ, κα φαθηι πῸ5 πο τεία τ ΟἹ, Εάἄτοσ, ἢ, 

2, 20. Λαβόντας δὲ τοὺς ἄρχοντας. Δ εγιοῦ εἰ Ἰεέϊιο (οάιεϊς Β. 

λαβόντες. 8. Ο. 

3.7. Οἵτε γὰρ Κρῆτες βραχύτερα τῶν Περσῶν ἐτόξευον, καὶ ἅμα 

Ψιλοὶ ὄντες εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλιντο. [ἡ Οὐοάϊος Α. εἰϊξ κατε- 

κέκληντο ; πᾶς νετα σουτιριῖ 1 ΑγοΠογαβ, κατεκέκλειντο, Ἱπο]μῇ Θ᾽ ατΙΐ, 
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εὶ Ἰοσαπι ἰΐα γεγιϊς ; (αν Ἰδς ἀγοδόγς ἐδ ΟὙγοὶ πὸ εἰγοῖεπε ρας ὶ ἰοῖτι φμέ 

ες Ῥόγες ; δὲ ἀ᾽ αἱϊίρετς φογιμθ ἐἰς ἐϊοῖδηε αγηιός ἃ ἴα Ἰέψογε, 15 (6 {6- 

ἈΟΙΦΉἐ τὶ τη} δὴὶ θς ἐγοιρός ρεψαννηθτι ἀγηιέος. Β. Ὁ. 
4. 8. Τόοσαπὶ Αἰ βΠοΙ]ε πὶ [14 σοτγῖρις ἱπίεγργοϑ : ἥλιος δὲ ὡς νεφέλῃ 

προκαλύψας ἠφάνισε; εχ ἱπρεηΐο δἀάδη8 ὡς, σοῖο Γ ΠῚ νεφέλη ὑτῸ 

νεφέλην εχ Οὐάϊος Α.. αἤππηεπ8. δεά ρσγανίιβ [θεῆς νΙάείαγ νὰ ]- 

Ὧμ8. ΒΒ. (. Μυϊραίαπη Ἰεέγίοπεπι, ποίοϊο υδῖη Ὀεπο, οοπίγα 

ΗἩαυἱοβίπίοπιιπ) τπεῖαγ Α γε ϊα5 ὨΙ]αοἰα, ΤΠυογά. Ρ. 274. ΠΙυά 

δαΐεπι τεέϊε οδίεγναϊ, ρεγρεγαῃὶ νεγίϊ, δοηιῖγιός ἀπὶπιῖς ἀρ δο Π πὲ» 

οαπ ἀερεθαΐ, δοηιίγιός γε] φι [οπέ. 

ἃ τ. Καὶ ἄλλαι τάξεις ἀπεχώρησαν. Αάἄἀάιξ εχ ςοπ]εέϊιγα αἱ 

ροῖ αν. .Β: Ὁ. 

4.5 31. ϑ1445 σὰπὶ 4]1414 νατἰεἰαίε : ᾿Αλέξασϑαι. ἐπαμύνειν. Ξε- 

νοφῶν' Πολὺ γὰρ διέφερεν, ἐκ χώρας ὁρμωμένους ἀλέξασθαι, ἢ σροπο- 

ξευομένους ἐπιοῦσι τοῖς πσολεμίοις μάχεσθαι. ΤΡ, 

4, 33. Ογηπῖπο τερομεηάατη εχ πιᾶῖρ. ϑίερῃ. εἰ Τιδυποῖαν. εχ 

ΜΘ5, Ρατγι, Ἑτοη. εἰ εχ δυῖάα ν. ἐπισάξαι, χαλεπὰ νύκτωρ καὶ 90- 

ρύβου ὄντος, ποιεῖν. ΤΠασγάϊάΙὶ ἴῃ Ὠϊ ἤογία: ᾿πιτῖο τεἀάεπάμτῃ ἀδύ- 

νῶτα ῬΙῸ ἀδύνατον εχ ρΡ]ετ!α6 Μ958. εἴ ἴῃ Π18. ἀπὸ ααἱ ἴῃ ΒΙῸ- 

Ἰοῖ ἢ. Ρυ]Π τα Οδηΐαρ. ἰεγναίυῦ ; εἰ Αραμ! ἀνεκτὰ Ρ. 9. εα, 

γυϊ]ς. ῥὑτὸ ἀνεκτὸν εχ δυ144, Οὐοηΐεγ Τοαυρίαηι ἴπ ϑαϊά. 1. Ρ. 40. 

4. 48. ᾿Ωϑεῖται ρτο ὠϑεῖτο τεέϊε ργαῦθεῖ Μϑ, Ῥαγ. υἱ εἴ ἴηξτα 116. 
ΥἹΪ, 2, 14. μεταπέμπεται ΡὈΙῸ μετεπέμπετο. Ὑιάε αυε ἴπρτα πο- 

ἴαν! δὰ 1. 1, 2. 

4, 40. Νετγατὴ ἰεξξιομεηι ἔστε ἠνάγκασαν σοηίεγναν! ΜΆ. Ραγι, 

ἕως τηεγατ ρσ]οίειηα εἴ. [ΙᾳἘπὶ ἔεγε Ἔνεηϊξ ἱπῆγα ἵν, 8; 8. υδὶ 

εἀϊάϊς ΗΟ πίοημβ, ζως οὗ ἐπὶ τὰ ὅρη. ΜΞϑ. δυΐεπῃι Εἴοη, Παθεὶ 

ἕως ἔστε, εἀά, ΑἸά, εἰ ΕἸοΥῦ. ἕως οὗ ἔστε. Ουἱά ᾿Ἰριίαγ ρῥ]απῖα5 δῖ 

εν! ἀξητι8 ααᾶπὶ ]ερὶ οροτίογε, ἔστε ἐπὶ τὰ ὕρη ὃ 

5. 11. [π᾿ δοσεηίθυβ Ρἱπρεηϊβ δίας ρεσοαίαγ, Ηἰἱς (οτγῖθε 

ὀλισϑάνειν. 'Υ. 4, 13. μύρον. νἱ. 1, 21. κατασβεννύναι. 4, 24. ἀπο- 

κτενῶν. ΥἹἱ. 1, 12. ἐμβαλῶν. 

5, 13. Μ5. Ραγι, εἰ Εἴοῃ. αἴεταυς ϑαυμάξειν. Ἐφυϊάοπι ρεγ- 

Τυαίαπι ἢαθεο Ἰερεπάστῃ, καὶ οἷο, ἦσαν ϑαυμάξειν. ΕἸ πητατὶ οἱάς- 
ῥαηπέμγ. 

5714. Οἴἴας ἄμης ἰοοὰπὶ δ 1445 ν΄, ἤλεγχον. '" 

5, 18. (τα εἴ ππης ἰοσατη δυϊάαθ ν. ὁπηνίκα. {22 

1014, Γεσε σαὶ Μ8. Ραγ, ἐδεδοίκεσαν. Ηδς δηΐτ ἰερὶττηᾶ εἰ 
ἔοτγμα : αἰἴεγα νεϊςγιθυ9 Οὐσρθοῖβ ργογίαβ ἱποορηϊία, 

ΩΡ52 
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εἰ βιν 

Ι, 4. Ἰηρεηϊοίς [αἸ]τετη, ἢ ΠῸΠ νετε, ἔστιν οὕτως ἔχον, ἐπχοπάδξ 

ἈΡγείξῃϊιι9 ὈΠΠμποΙά, ὙΠυοσγά. Ρ. ό4ο. ΑΒεγγαπάϊ!, ἰηααϊ, οδαίατα 

Ρτααε, αυοᾷ ἴῃ Τεηποπτθυ5 στενῶν χωρίων Ε1 τηεηῖῖο, 

1,6. Ομ καὶ ϑυϊῖάα5. 77). 

1,25. Ῥτὸ δύσβατον Μ8. Εἴοῃ. δυσπόριστον, σεγΠπηα επηεπάδ- 

της πιαταπἀμῃηι ἴῃ δυσπάριον. Οὐηΐεγ Εἰγτηοϊοραπη Ρ. 292», 
30. δυσπάριτον χωρίον εχ ΧεοΠορΠοηῖ8 Απαθαῇ οἰξαπίεπι ; αὰεπὶ ἢ 

ΠΟῺ ΤΉΪΠῚ οΥΘ 18 αἰ Πγμηδηι! δα ἤμης Ἰοσυτη τείρεχηῆς, ογεάς ϑυ1485, 

41] ἱρία νεῦρα οἰϊαΐ, ν. δυσπάριτον. Νεπιρε Πϊς, αιοά π}}}}165 8149 

εοπίϊριῖ, σ]οα ἴῃ σεηιῖηδὲ γοο15 Τδἀ6πὶ ᾿ηναίεγαϊ. 

1, 27. Τιαυάδί δυ]4δ5 ν. ὑποστὰς, τηοπηθηίς ΤΟΌρΙΟ 111. Ρ. 264. 

Τιασάαδις εἰϊαηι ν. ἐϑελοντήῆς. Αυοά οδίετνατε ἀεθεῦαι ΗαϊςεὨξηΐο- 

Ὧσ5. ἢ, 

2, 9. Βοτγίδῃ ποῃ ἱποοτηπηοάς Ιεσεγείαγ, Καὶ οὕτω μὲν οἱ πρῶτοι---α 

οσεῖη μόνοι ε]εοῖς ΕΟ ΟΒΙπίομ 5, φαδπὶ ΠΙΠτἜγὰ]α τημίαϊα ἱρίς γεῖ]- 

ΠΟΙ ΠΊΔΙ ΠῚ. 

2, 13. ἴίερεὲ στη Μ9, Ῥαᾶγ. Κηφισοφῶντος. ΒΑΥΡΑΓαΠΊ εξ Αἰΐθ- 
ΤΓᾺΠῚ. : 

2, 28, ἤππο ἰοσαπι ᾿ἱπιρεγὶίς δἀπηοάατμη [0]]Π]οἰταγταπὶ εἀϊίογεβ, 

ΝΝὰπὶ αυοά (Ἰ. ΕΠ αἰοΠΙπίομιιβ Ἰερεπάμτη τη8}1{, τῷ ὠριστερῷ φοδὲ 

“προτείνοντες, ΨΟΤΕΟΥ ΔΩ ὉΙάΘ ἢ αἱ (118 τοῦτ ἢϊ, ΕἸερδηῖεγ ἀϊοὶ- 

ἴαγ, τῷ ἀριστερῷ ποδὶ ποροβαΐνει.. εΐρ βηϊῆγο αημβογιοτὶ ῥτοσεάότε. 

Θυοά αυϊάεηι [ςμετηδ Ἱἀρὶτατγ1 εἴ. δϑίγαρδο 110. χνὶ. Τῶν μὲν 

κατεχόντων τὸ τόξον καὶ ΠΡΟΒΕΒΗΚΟΤΩΝ ΤΟΙ͂Σ ΠΟΣΙ. Ὑπα- 

σπίδια προποδίζειν νοσαΐ ΠοΙΊοΓα8 1]. Ν. 807. 7ΤοΝρ. 1π δμ14. ιἰ. Ῥ. 
70. ΟἹ. ἊΝ εἰἤο!πριὰβ δὰ Ἰθιοάογ. 5᾽σα], 11 ὃ. Ἰερετα ναἱ]ί, προσβαί- 

ἐγοντες, ΕΧΡΟΠΙΙ4υς, (ὐμοξῖθς (ἀρ ας τ ΠἩ7Ὶ ἐταπὶ, ααὐἰάμοεῤαπέ μβημῆτο 

2666 ἴηι ἵγιατε ἀγοης ρατίθηι ᾿ηροῇίο. ἘΔ Πτατ νγ ἀοέϊα8, ΒἈεζπεηάᾶ 

εἴ νοχ προβαίνοντες, ἰοϊαί]ας Ἰοοὰ5 1184 ἐΧρ] οαπάυ8, «Θηούϊες α- 

δίέας ταὶ [εγὶ ἐγατιί, πότος ἐγαφοῥαπί, ῥγοηιουόπίθς ῥϑάθηι βηπηήτηπι αὐ 

ἐηιαηι ΑΤΟΙς ῥαγίοηι. Αὐσὰβ. 10Π]Π1οεΐ ἰαπίθβ εγαΐ πιᾶρπιιἀϊη]8, αἴ 

ΠεΙνο8 ἰγάμεγε σορογεηίαγ, ᾿πηροῆτο ρμεάβ ΠηϊὮγο ἴπ ἱπιϑηλ ΔΥΟῸϑ 

Ρατίεη. ἢ 

3. 9. ϑεηίαπ) ρῥγάνα ᾿ηἰεγραηέξιοπε οδίσυγαίατη τη ππ18 ρετσερὶ 
Ἡυἱομιπίοπιιθ, Πιπίηρις ὡς τάχιστα ἕως ὑπέφαινεν. Ἕως ποπηεῃ 
εἴ, ποὴ δάνεγθίαα, Μεγ οροτίεραι, μαηιργίριμπι Απιτογα ἡ 1ω- 

ξέχέ ζω]. 



ΙΝ ἘΧΡΕΒΙΤΙΟΝΕΜ ΟΥ̓ΚΙ. 453 

3, το. Τιορίταγ ἢϊς ἰοσιβ ἀρὰ ϑυϊάδπι ν. ἐξείη. δὶ ΡΓῸ καϑεύδοι 

εἴ καϑεύδει εἴ εἴ τις τι ἔχοι «πρὸς τὸν σόλεμον. "Γ΄, 

3, 26. ᾿Ακμὴν ἱπηρτοθαΐ οἰϊαπὶ ὙΠοπηα5 Μαριῆεγ ν, ἔτι, Ρῃγγηὶ- 
ΟὮΪ, αὐ ορίπογ, απέϊοτγιταΐς ρεγπηοίιι, 

3, 28, Κελεύει αὐτοῦ μεῖναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ, μὴ διαβάντας. Τία 

Ἰερθπάμπ), τανοσαΐαᾳ περαπάϊ ραγίϊοιϊα μὴ, εχ οοάϊοϊθαβ. Δ. Β. 2] 

ἰεμγ Πὲ εἶχ (δ (2 ἐδηὶγ (μεν 6 ῥογά ἐφ ἴα τἱυϊενο, (ατις ἰᾳ ραν. Β. (Ο΄. 
3; 80. ᾿Επιμελησόμενοι, οἱ μὲν ὑποδυγίων, οἱ δὲ σκευοφόρων, οἱ δὲ 

ἑταίρων. Οὐάεχ Β. Παροΐ ἑτέρων, ασιιοά ἰΘαυϊταν ΤΓιατοῃεταβ, 8, Ὁ, 

4.» 11. Ρζο ἐλεεινὸν Ἰερὶ Θιϊάα5 ἀλεεινός. Εσος ἰοσμπι; ᾿᾽Αλεει- 

γός. ϑερινός. ϑερμός, Ξενοφῶν. Χιόνος γὰρ πσεπτωκυίας, ὄκνος ἦν “πολὺς 

ἀνίστασϑαι. κατακειμένων δὲ ἀλεεινὸς ἦν ὃ χειμὼν ὅτῳ μὴ πσαραῤῥυείη ἣ 

χιών. ΠῪᾺΑ 

4» 14. Ἀξέϊε πποππαϊ Τουρίαβ ἴῃ 8014. 1. Ρ. 117. πια]ς Βδο εχ- 

ΡΙΙουΠς ἩδοΒΙΠΙοπΠιιπῚ, εἰ ὑπὸ τῆς αἰϑρίας κακῶς σκηνοῦντες αὐέιτι[- 

ἤπιε σορυ]απάα. ϑεά δυΐξζοτε δυάδα, νοσθβ8 ἰγαηίροπεγε πη] πὴ εἴ 

Ιερε, ὅσοι δὲ----ἐνέπρησαν, δίκην ἔδυσαν, ὑπὸ τῆς αἰϑρίας κακῶς σκηνοῦν- 

τες, ε- 
5, 5. Οἱ δὲ ὀψὲ προϊόντες ξύλα οὐκ εἶχον. (οάϊςοο5 Α. Β. μαθεπί 

ποροσιόντες, αυοά νεγαηὶ εἴ. 8, (΄. 

5, 8, 1Πδ ἢ “ποτὸν ἴῃ Μϑ88. Ιατεπὶ πγαΐδηΐ, ἤεαὰς ἃρποίσπμηϊαγ ἃ 
ϑυϊάα νν. βουλιμιᾷν. βρωτόν. πες 4 Μδ. Ρατιί. ειηάς Μϑ. περιϊὼν 

περὶ τὰ ὑποξύγια, αυοά νεγαπὶ νἀεῖαγ, “Τοίαπι Ἰοσαπιὶ ἤος πηοάο 

ΠΟΠΙΝΙ που πὶ : Περιϊὼν περὶ τὰ ὑποζύγια, εἴ τί του ὁρῴη βρωτὸν, 

ἰδίδου. 

5. 24. Νιάείυν ϑιυϊ448 ν. δασμὸς, ΡτῸ ἔνδον ΙερῚΠΘ εὗρον, Ἐοτίϑῃ 
ἴα τεῆηρεηάυβ εἴ Ἰοσυϑ: καταλαμβάνει «πάντας, οὺς εὗρον, κωμήτας 

καὶ τὸν κωμάρχην. Π7΄, ἘΕχ μος ἴοοο Τουρὶυϑ ἴῃ Θ 14, 1. Ρ. 84. ἐς 

Αττίαπο σε ιηταΐαμα ᾿ἴ ; ᾿ρίβ φυϊάδπν ᾿Ἰθεη8 εχ Χεπορδοηίε εἰς 6]6- 

ςεΥπΊ, δυέϊοτε Αὐτίαπο, Νοῖῆεν ἱπέγα 94. Καὶ πάλιν ἠρώτων, τίνι 

ἵπποι τρέφοιντο. Ὁ δ᾽ ἔλεγεν, ὅτι βασιλεῖ δασμός. (ΟΟΟΠΕεΓ ΠΟΒ πέτα 

δὰ ν. 4, 20. 

1014. ϑογιθεπάμηι νιάετὶ ρμοῆεϊ ἐντὸς τῆς κώμης : ΠΆΙῚ ἄς ὑπὸ 
ἰαπίαμῃ νῖοο ῥγϑοεάϊῃ ; νεγαπὶ ἱπιε]]Πρεγα ᾿ϊσοῖ, αἱ δοσεριῖ ἱπΐεγ- 

ῬΓεβ, πόα 1 υἱεῖς μὐήμαπι σαρίπς ο. ΑὈτείςῃ, 1) ωοϊά, ΤΡπογά. ". 
186. 

5, 25. Οἴἴαὶ δυϊάαϑ ν. κλίμακες, αἀάιϊο ροῖ κατέβαινον, εἰς τὰς 

καταγείους οἰκίας. ἢ", 

5» 27. Οἰίαὶ ϑυϊάαϑ ν. μύζει. Ἔδει δὲ, εἴ τις διψώη, λαβόντα εἰς 
᾿ 7 ͵ Ἁ ἥ Ἁ 7 ᾿Ψ ᾿ ἢ « - ᾽ ΄ 

1ὸ στόμα μύζειν 7ους καλάμους, καὶ ὕσανν ἀκχρᾶτος Ἦν ὁ οἷνος; ξἰ μὴ 
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τις ὕδωρ ἐπιχέοι. ΤΠ, Μύζειν πε ἄμθίο νετὰτὰ εἰϊ ; πεχὰς ἐφ 
ἰηνιι8 δἀα!ἀεγὶπὶ εχ ϑυϊάα ὁ οἶνος, Π85 Παρεΐ εἰΐαπιὶ ν, ἄκρατος. 

6, 17. Ἰμερεπάστῃ εἴϊ, φαοτηοάο μαρεπὶ ϑι14δ εἀϊτῖομεβ εἰ Μ8. 

Ο. Ο. Ὁ. Οχοη. Οὐτσαπιτηδίίςα Ἰυθεπίε, κλωπῶν ; εἴ ἐκλώσευον. |10. 

Υ.0» 1. υἱ κλοπεύω δαἄδυς Π1π6 διιέϊοτε τε παυδίΓ, 
6, 21. ΤιΑτομαγαβ ἴῃ “Ἄγ βοπγηι Ἰοσιτη τεροίαϊε Οῥίγίορῥιπι, ου- 

78 ποπΊεη εἷϊ 'ῃ τηαγρίηε ϑίερῃ. εἰ σοοάϊοϊθυ5 Α. Β. 8. (Ο. 
6, 23. ΣΧεπορποπίῖβ ἰεπιροτε: ποηάμτη αἵὰ τεσερίαπι εγαΐ νετ- 

απ γρηγορεῖν. κροπα Ρῥτοθδπα ἐουπΊατη ἐγρηγόρεσαν, 4τιὰ αἰαπίυΓ 

σα 4111, [ὰπὶ Ατπορῆαπεβ Ρ]αΐ. γ44. [π᾿ Εἰοϊεῆδζ. 22. {γεβ 

Ἰεέξζίοπεβ ρτγ επί εἀὰ. εἰ ΜΘ5, ἐγρηγορῶ, ἐγρηγύρειν, εἰ ἐγρηγόρουν͵ 

γέετγα Ἰεξϊτο εἰ ἐγρηγόρη, ουἱ νυ]ραίϊογεπι ἔογπᾶπι ἐγρηγόρειν Ϊὰρρο- 

{αἴ ΠΡτγαγιαϑ. 

", 6. Ἑάϊταπι Ἰεϑείοπεπι ἀείεπαϊ: Τουρίυβ ἴπ 8614. 11}. Ρ. 50. 

7.15. ΤιΑτοῇεγο ψεγῖου νἱἀείαγ Ἰεέξλῖο σοάϊοῖθ Α. σαρασάγγας μ΄, 

αυδτῃ νυ]ρσαία πη σαρασάγγας πεντήκοντα. 8. Ὁ. 

1014. Πτερύγων εἰϊαπιὶ ῬΒοΙ5 εχ. Μ5. Μοχ. 1]. 5. ξυήλην Λα- 

κωνικὴν ἴσο αυοπιοάο ἀεξεπαάιϊ ρμοίπίε ; τη] τὰ ἴάτηεπ οὐπὶ ῬΠΟΙΟ 

τείογιθετγε, ξυήλη Λακωνική. 

γ, 1ρ. Ρῖὸ ἐπάγοι (οάεχ Β, παρεῖ ὑπάγοι. ϑεὰ [δύοθετο τηδ- 

δὶ8. Ρἰαςεῖ ἄγοι, συοά ἴῃ ἰἰτοὸ Εϊοπεμῇ τερετῖς ΗΟ πίομυβ. 

8. Ὁ: 
8, τι8. Οὐυπὶ ἀνακραγόντες Ρἴο ἀνὰ κράτος Ὠαῦοαηὶ Μ,ὅ8. Ῥασ. 

Ετοη. ἱπ (αἰ ρ᾽οἰοπαπι νεπῖτγε ρο 8, αἰγαιηχας ᾿εξξίοπεπη σοπ] πρὶ 

ἄεθετε: ὠνωκραγόντες, ἀνακράτος ἔϑεον. 

8,25. Ὃς ἔφευγε παῖς ὧν οἴκοθεν. Ἐοτίε ἱπίετίο νοσαθυϊο ἐχ 

ῬΒοΙΙ [οχῖοο Μϑ. εἴ ϑιϊάα, τείοσι θεηάμτη, σαῖς ΕΤῚ ὦν.--- ϑαρτᾶ 

ῖ. 9, 2. Πρῶτον μὲν γὰρ παῖς ἔτι ὠντπτηράτιστος ἐνομίζετο. 

ΠΑ ΒΙΝΝ 

1,1. ᾿Αφίκοντο ΜΆ. Ῥαγ. χαυοά Οτοαπι αυϊάεπι εἰ ; ἥκοιντο 

σπῖπὶ πυΐαυαπὶ οχαῖ, ϑεά τεέξϊς Μϑ. Εἴοπ, ἀφίκοιντο, εἰ 9ύ- 
σειν--. : 

Ι, 14. [ηἰϊδέϊα νἱτὶ ἀοέξλὶ ρτγοβίθετη !εγαηξ ἤθο Χεπορδοπιῖθ: ἐπε- 

ψήφισε μὲν οὐδέν᾽ τὰς δὲ πόλεις ἑκούσας ἔσεισε «ποιεῖν τὰς ὁδούς. π1}1]} 

“αηαϊέ, 1ευποῖαν. τηϊγιῆος νογς 1ἢὰ ΕΗ αἰοὨϊπίοη. Χεπορθοη ἄς 

ΟΠ 8 ἀηΐα πηεπηογαί 9 ΠῚ1}1{68 (εηςεπί14Ππὶ τορανεγαῖ ; ἄς ἢας ᾿πᾶ 

τε ποίυϊέ 1105 ἴῃ {υθταρία πλϊτίεγε : ἀπῖὰ8. ἔεγπια ἰαπίατη [{τεγα5 

οπλποης νεϊαῇα τοι! ροίοτις Τογιρίαγα Ἰερεπάο : ὁ δὲ ὡς ἔγνω 
Ν ᾽ ,ὔ »»» 3 ἡ, ἃ ᾽., Ν , " 

τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν, ἐἱπεψήφισε μὲν οὔ" ἐνίας δὲ πόλεις ἑκούσας ἔπεισε. 
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Χεπορμοπίευπη ᾿ΠΠυὰ μὲν οὔ. [ἱν. 4, 3.1  είδυπι ἐπιψηφίξων ὥς 

αὐαγραὶ Χεπορποη νυ. ὅ, 3.5. νἱἷ. 9, 25. Ν᾽ δἰοἰκεηδεγιβ σά Ἡδγοάοέ. 

ὙΠ, 6. 

3» 5. Τό τε αὑτοῦ ὄνομα καὶ τοῦ Προξένου. ϑοτῖθε εχ Μϑ. Ρα- 

τιΐ, τὸ Προξένου, 16 πιατι6 ΨΙ1, 2», 11. τὸ Περινϑίων ῬΙῸ τῶν Περινθίων, 

εδάἄδθπὶ διυέϊογιίαίε. ἘἈδυπιε δηἰπὶ Πόπι πα δὰΐ Ρορυ]οσγαπὶ 

ῬτορΥ 8 ποτα ηἰθι18 ἀΥ Ισα] πὶ ρτγοῆρι Νοίζεσ, 
4. 1. Μα]ΐπι, [ἰἴογα πιαίαΐα, ἔστι γὰρ ὅτε καὶ ἀγαϑὸν----. 

45. 26. Ῥοπιροπίυβ ΜεϊΪαᾳ 1. 19. ]ηο γηλ ἐπιγτος ἥρπόας {εῤθιπέ, 70-- 
δὶς σοΥρις ογι7ι6 ῥόγβσπαπὲ, ῥγοραίμίο «εξριπέμγ, ῥγορημρηθ σοηρμηι δτιὲ 

δὲ ραϊαηι: τέρός ιβγαρίο ἀρ[ηρτιτιέ, αἱπομπ χες οὲ ατέδιβηπα σβοάϊα 

Τθηόηὶ, αἰφισ μι σμϊραηι ῥγατθ φμϊά 1ηιρ6γ απο τιθγΉγ 6, Ἱπϑάϊα αἰδὶ 1ο- 

ἐϊες αβιομπί,. ἴσπάς (4{15 ργοῦδὈ! εγ ἴῃ Χαπορβοηίς ρτὸ φυχάτ- 

τοντὰ σοΥΓΙρς φυλάττουσι ΒΥγΠΠΟΚΙὰ5 δα ΑΡο]Ϊοπῖ Ἀποάϊὶ Ατρο- 

ῃδαΐ, 11, το90. [ωοοὰ5 ΝΙοοΪαὶ ιεπὶ Ἰαυάαν!ς ἩυἱοΠΙπίοηιι5, εχ - 

ἤϊαϊ εἴϊδπὶ ἀρὰ διοῦεθιπι ΧΙ, Ρ. 292. εἄ. ὕεπεν. 

4. 29. Ουπι πμ]}]ι8, αὐ νιάἀείατν, Μϑ8, ὡς ἀρποίοαδί, ἀεϊεαίασ, [Ια 

Βυ]αίτηοάϊ Ἰοσαιοηθυ8 ἤᾶπο νοσεπὶ Αἰἰϊοὶ ΠΙΘηεσ οταϊὰπῖ, 

πησπιεγα ἰοσα ρῥτοίεγγε ροῆδηι, ἢ Πῖμος ἀρογείοσ, 4088 σογγαρὶῖ 

14 Π1}}185 ΤΟΙ Ἰρῃογαίϊο ; [εἀ πο σοπίαηίιι8. εἴῸ δχαπιρὶο Αὐηϊορῇῃδ- 

ὨΪ8 ἀρ Ῥο]]υσεῖη χ. 162. Καὶ τὴν κυνῆν ἔχειν με κυρβασίαν ἐρεῖς, 

Θυοά ρετῖπάε εξ δο ἢ αἰχιῆεϊ, ὡς κυρβασίαν. Ἑδηάειη ἔεγε ρῇτγα- 

ἥμ οοηΐτα Μυτείαπι ἰρίε ἀεξεπαάϊς Εἰς ΠἰΠίοπιιβ 11. 3,15. ῥτοὸ- 

Ῥαηίε ΑΡτγείοῃϊιο Πιι]υοϊὰ, ΤΠυογά, ρΡ. 612. 

5, 4. Νυχμηοταπι νογ!Π Π}}]}ΠἸΟΥα πὶ Ὀγθοθεπὶ Οοάϊςεβ Β. Ο. σαρα- 

σάγγαι ἑξακόσιοι καὶ εἴκοσι, στάδιοι μύριοι καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξα- 

κόσιοι. δὲ "δὲ 

5; 18. ΜεΙϊὰ5 εἰ αἰερδη 8 Μϑδ, Ρασ. Μάκρωνας δὲ, καὶ τσερ βαρ- 

βάρους ὄντας--- 

ὅ, 3. 81 (ὐοάεχ (οτιρίι8 ΡΓϑοίεγγεϊ ξ ἠξίουν “Ἕλληνας ὄντας Ἕλλησι 

τούτῳ πρῶτον καλῶς δεικνύσϑαι, τῷ εὔνους εἶναι, ἐρὸ αυϊάστη νυ ]ρα- 

τὰπὶ νεγθι πος ροϊἴροπεγεπμ. δ δ] οκαπδθγιὰ8 αὐ Πότοάρέ. 1]. 

γ2. 
6, ἡ. Ἀεέϊε ἴῃ Οοἀϊοϊδυ5 Β. Ὁ. εἴ : οὐ γάρ ἐστιν ἄλλη, ἢ ἡ τὰ 

κέρατα τοῦ ὄρους τῆς δδοῦ καϑ᾽ ἑκάτερά ἐστιν ὑψηλά. [Ιπ ΤΟΙ 4 015 

ΟΠΠΠΙ 15. ἢ Ὀγ18 Ρεύρεγαπὶ τῆς ὁδοῦ εἰ πίε τοῦ ὄρους. ἰοἰτγ νεγα 

τεἀάϊτατη εἷἷϊ :- οὐ ρααρέ οἰ πρήφμα δὲ (8 ἐγόμαε δηιέγε ἄἰῤμα ψοηιηιθῖς 

ἐγθε-ἐἰσυές (ὁ γ»ιοπέαϊρηιθς, φμὶ ῥογάφης [6 ορθηιτι ἐος δα οδές. Β. (Ὁ. 

7, 9. Ποιῶ ΔΗ ὑμᾶς τηᾶν] Ν' ΔΙοΚεηδεγι5 δὰ Η ἐτγοάοί, νἱῖ. 184. 

Μοχ ἰερεὲ καὶ δὴ καὶ---[)εἰπάς ἐχοιαμῆἔς νιάεῖαγ Ρτοπουηεη ; ἢ 
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ἘΓΩ οὕτω περὶ αὐτοῦ τε καὶ ὑμῶν βουλευόμενος. 1ο. φϑονεῖεν ΥΟΧ 

εἰ π|}}}}1. ἈΒεέϊε καὶ ΔΗ καὶ εἰ φϑονοῖεν μαδεῖ εα, Τπ|ϊπᾶ 1 516. 
8, 1. Ταυλικῶν ργοραΐῖ ασυοαὰς απη Κεηΐτ5, 4ὰ6πὶ νἱάς Αὐέϊατ, 

Ἐτηεπάδί, ἴπ Ἐδείγοξιαπι δα ἴοΠΊ, ἱ. Ρ. 804. γαυλιτῶν ῬΓΙΟΧΙΠΊΕ 

νεῖο, Μ5. αν, 

8,3. Οἴνου μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαι «παρόντος. Μιάείαγ πες Ρἢ τα ἴῃ 

ῬΤΟν ΓΙ Πὶ Δ 01Π{, ΡὨΙ]Θπηοη ϑίορθαὶ ᾿ἰΙχχχνὶ, Σιτάρια μίκρὼ προσ- 

φέρων, οἴνου 3᾽ ὅσον ᾽᾿Οσμήν. ΑἸεχὶ5 ΑΙΒεπδὶ ἱΥ̓. Ρ. 134. Α. Ἵπαν- 

“ες ὀρχοῦντ᾽ εὐθὺς, ἣν οἴγου μόνον ᾽᾿Οσμὴν ἴδωσιν. 

8. σον δὸ δ᾽ εἶπες ὁπόσα γ᾽ ἐβούλου. (Οὐοἄϊοε5 Α. Β. μαδεηΐ, σὺ 

δ᾽ εἴπας ὁπόσα γε βούλεται. (Ο, βούληται. Νεαὰς ἰδηηοπ ἀπῆου]- 

[45 1ο]]ΠἸπγ, 48. (, 

8, 24. τὸ δεσμεύουσι φεπαϊπατη, πηεα αυϊάεηι {επίεηϊϊα, Ἰεέλῖο- 
ΠΕΠῚ διδέασι ἀαἰ ΜΒ, Ῥαγ, 91 ἃ τίϑημι ἐογπχαίαγ τιϑέωσι ἴπ ἰοτίϊο 

ΡΙΌΓΑΙΙ ἢς ἃ δίδημι, νετῦο Ηοτηεγῖοο (1]. Δ. 105.) διδέωασι. Ἡξείγ- 

οἤϊα5. Διδείωασι. δεσμεύουσι. Οὐοττῖρα εχ ἢος ἰοοο Διδέασι. γε- 

τιΠητηδ εἰ Πιτηπὶ Η ποτ ῃαΠ1 οθίεγναίίο δά ΤΠοπηαπὶ Μαρὶγαηι 

Ρ. 26. 415 Ἰώ Ασα (Κεπορῃομ) φοῦθς ῥῥγαίίγε ἐμηι ῥοοίϊσαᾶς, 
μηι Τογίσας, φματγιηε 1ηι αἰδς (ογ]ρίοτιδμς Αἰ οῖς ππλίμπι ο τοβλρίηηι, 

 οἱνεμέοηι ογαεϊοπὶ αὐ μησαηέ, ποτὶ αἰῥδγηαέμτ. 
8, 25. ἴῃ Ἰαχὶοὶβ πες σοπιραγεῖ πες σοιηράγεγε ἀθδεί νεγθιιΠῈ 

συνεξευπόρισα. ἘΠῚ εῃ1 πὶ ΡΙαηθ ὈδΥθΑγμΠ1. Μ8. Ῥαγ. συγεξεπόρησα. 

Τερεπάμπι σι συνεξεπόρισα. ϑαρτα 6, τῷ. υΌΙϊ τεέϊε δἀϊίαγ ἐκῸ 

ποριοῦσι Ἰάετι Μϑ. ρεγρεύατη ἤθει ἐξευποριοῦσιν. Ιῃ Ατπορἤδη. 

Εςο]. 820. ἐχῆαθαϊ εὐπόρισα, εἀ σοπίτα πιείγαπη, φαοά νἱζατὴ ἀπ- 
ἀππηὶ ποίαγαπις ὙΊΓΙ ἀοέϊι οἵ παρεγ {αἰ} 1} ΒΓαΠΟΚΙ8. 

9. 5. ϑογιδϊέμγ, ἰηααϊς ἩΙΟΒΙπίοπιιβ, δέ ἥλλοντο, 271α16. Νάπι 

ἥλοντο 4 (οΥ. 2. τη6, ἙἘρτεσίυπη γεῦὸ ἀγραμηεηΐατη ἢ [π|ὸ ὕτὸ- 

Ῥίεγ ππυά ἐχρῶντο Ἰερα σὰπὶ Αίἴπεπϑο, ὠρχοῦντο----ἥλλοντο. ἥλλοντο 

΄υοαας τεέϊε Μ5. Ῥαγσ. Μοχ εχ Μϑ. εοάεπὶ εἰ Αἰμεπδο τεροπε, 

ππεπληγέναι τὸν ἄνδρα" ὃ δ᾽ ἔπεσε---αποά εἰτἰπηαπὶ Ὀεπα νιάεγαί Μυ- 

ταί, ἐς 

9, 2ο. Βάά4. αυφάαπι εἴ παρὸ ϑίθρῃαηϊι μειζόνως ἀφικέσϑαι, 

ἀπάθ ποη ἱπιρτγο 8 Ὁ1}}} σοπ]εέϊαγα μεῖζον εἰσαφικέσϑαι εχίοαϊρῆι 
ΑΡτγείς 8 Δηϊπηιδάν. ἴῃ Ις ΠΥ], 11. Ρ. 463. 

9; 28. Πεϊεπάσπι εἰ τυ ὧν, εχ ῥγοοβάςεπτι {γ]1ῦα παίμτη. 

10, 1. Ἰασωνίαν ἀκτὴν, ΓιΑΥΟἤογιιθ πη} Ἰ. ἄκραν; αυοά ἰΐα σεο- 

ῬΎΑΡὮΙ νεΐεγεβ εὰπὶ νοοδηῖ, ΒΒ, Ο, Ἰιερε εχ δπαϊορία, ᾿Ιασονίαν. 
1014. Θυοά «ἀάϊιαγ ἴῃ τηδγρῖπε ϑίερῃ. ἔπειτα δὲ τοῦ Τίγριος εἰϊ 

χαοααὰς ἴῃ ΟΟαϊοΙθι5 Β. Ο. ϑδεά ρζὸ Τίγριος ἰερεπάππι εἴς Ἴριος, 
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ζοξὶς νἱά Τηΐεγρτοβ. 8, Ο. ϑυρτῖὰ 6, 9. Ρῖοὸ Ἴριν μαθεῖ Τίγρην 

ΜΆ. Ῥατγι. 
Ιο, 1. ϑίγαρο νοσαΐ Ἡογδοΐοαπὶ Μιλησίων κτίσμα. ΡΥῸ φῆιο ψιῖς 

ἀμδμαδιέ, παῦσαι Ῥαϊπγογῖιι8, εἰδύεγε Μεγαρέων ἰθρΊ ὃ αυππηὶ ϑ01445 

Αὐγίαπαβ, Πιοάογιιβ Αἰ] ὰς οαπὶ Χεπορμοηΐς ποίῖτο σοπίδπιϊδηΐ, 

Ὑιάς ϑιγαθοπδπηι Χὶϊ, Ρ. 542. εἰ ἀοέτηπηγοβ νἱγοβ ῬΑ πηθγίπιπὶ αἴαας 

Οαίδαθοπιπι δα ἰοοση. ΤΠ, 

Ιο, 2. Ἐπὶ τὸν Κέρβερον καταβῆναι τηδῖς νογς Η ἰοΠΙπίοπιβ δά 

Οὐὐγῥόγιηι ἀἰροσηα 72, χυοά εἴει, πρὸς Κέρβερον. Ὑετῖε, αὦ (ὐϑγ όγιηι 

ρείομάμηι εἰρίοεπα, 76, αυατι Ῥγθρο ΟΠ 8. ν᾽ πὶ ΟΡ] ΓΙ ΤῊ 18. ἜΧΘΠΊΡ 18, 

Πυ]5. ἰοοὶ ποι ΟὈΪ᾿ἴα8, ΠΠΠυἶται Ν᾽ ΔΙοἰςεπαογ8 δὰ Ηετοάοί, νἱ], 

103. 
φ 

ΤΊ ΒΒ. ΟὟΊ: 

1,21. Πιῆπίηρσις οαπὶ ΑὈγείομιο Πι]αοϊά, Τπυσνὰ, Αὐέϊατ, Ρ. 

346. Ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν τάχιστα, ππαρηγγέλθη τὰ συρὰ κατασβεννύ: 

νῶν 86. 14{15. {τὰ Ἰοσαίο εἴ, Ῥαυϊΐο γατὶὰβ εἰ φυοά Παρεῖ 

Ῥτοόπηο Οοτηΐοιβ ΑἸΠαπϑὶ ἰχ. Ρ. 499. Εν ἘΠΕῚ δὲ ΘΑΥΤΟΝ ἥμεν 
ἡριστηκότες. 

2.2... ᾿Αλλ ὴ Θρᾶκες ἢ Βιϑυνοί, Οὐοάϊςοε8 Β, Ο. ἀλλὰ Θρᾶκες Βι" 

ϑυνοὶ, συοά νετγία5 Ἰυάϊςαί [πίργρτεβ. 8. (. 
2) 14. Πεπείκενι επηεπάδί ΝΑ] Κεπδοῦιι5 Αἀποίαϊ. ἱπ Νον. Εαά. 

Ρ- 4οο. 

2, 27. Μάχεσϑαι, χυοά ἀεϊεπάιπη σεπίμεται Μαυτγείαβ, δρεῆ εἰ- 

ἴδτὴ 4 Οοαϊοϊδιι8 Β. Ὁ, [πὶ Οοάϊος ΑΔ. Πϊς ἰοοιιθ μαῦεῖ πια)οσεπὶ 

Ἰδοῦπαπῃ. 8. Ο. 

3, 11. Ῥεγρεγαπὶ ἐπέτρεψεν ἴπ ἐπέταξεν αὖ Ἡ ἰοΠΙΠοηο πιαΐαγὶ 

οεηίει ΑὈγοίομιαβ Ὠη]αςϊά, Τπυογά. Αὐέϊατγ, Ρ. 217. 
3; 12. Ηϊπιππο ἰοσαπιὶ οἰϊαὶ δαϊά445 ν, νάπος; εἴ ρῥτὸ δυσπόρῳ δὺσ- 

βάτω, Ῥτὸ διαβάτον διαβατέον Ιερτε, ὮΣ Οὐπὶι ϑυϊάα διαβατέον 

τ ροίμοτγιπη, εἰ τὸ νάπος, 4ποά [πρεγῆπῃτῃ εἰ, 6] σου πη. 
3; 13. Γοέτιο ΠΊΔΥΓΡΊ 18 ϑίορῃ, ὅτι βουλῆς οὐκ ἀξιον εἴη διαβατέον, 

ςοηβγπιαῖαγ οσοπίθηπι (ΟάΙοῖ5 Β, εἰ δυρείαγ, δἀάϊο εἰ ροξ εἴη. 
8, α΄ 

4; 18. ϑγπίαχ!β ροΐαϊαί Γαϊαγαπι πσαραγγελεῖ, συοπιοάο τοέϊε 

ἐχῃϊδεὶ Μϑ. Ῥαγιῖ, χὰ εἴ τοὸχ 21. στολεμεῖτε Οἱ], 1εἀ πεηλο 

οΧΙ τ, αὶ τεοιρεγεῖ, 
4. 21. ϑοϊαβσιππ εἰϊ ὅστις ἂν ἔϑελησει. ΟΟΥΓΙΡΈΠΔηλ δὰξ ἐθελήσῃ 

δαΐ οαπὶ ΜΖ, Ρατη, ἐϑέλη. 
4. 25. Οὐ μέντοι; ἔφη, νομίξειν, οὐδ εἰ “παμπόνηρος ἣν Δέξιππος; 

Η ἢ ᾿ 
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βία χρῆναι πάσχειν αὐτὸν, ἀλλὰ κριϑέντα, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς νῦν ἀξιοῦτε, 

τῆς δίκης τυχεῖν. Ηδο εξ (οτρίατα (οάϊοαπι Β. Ο. [π εἀϊιἰ5 εξ 

--Δέξιππος, “δίκαια πάσχειν αὐτὸν---ὡσπερ καὶ ὑμεῖς νῦν, ἀξιοῦται 

δίκης τυχεῖν. Εογίς δίκαια οτίαπι εἰ εχ δεῖν βίαν, αυοά 4 Χεπο- 

ῬΒοπίε ρῥτοίβεέϊαπη νι ἀθίαγσ. Βεπε Ἰπίεγργεβ : 0795 26η “θρεπάαηέ, 

αἹομέα--1], σι, φμαηα πιέηιθ 1] [Ὡγοἱέ 16 ρμε φιδοδατιέ 465 ῥοηιπιθς, ὁπ πέ 

ἐἰρυοῖέ ροῖγέ [μὲ ΚαΙγ6 «Ἱοίξηοῦ, ηιαῖὶς ἰδ ἼμΡ 6, σοηιτιθ φοῖς ἀδημαπάσῃ ἃ 

Γ ξένο αέἠμορηισπέ, δὲ 16 ῥηΗΥ, ἀρτὰς Τ᾿ αυοῖγ ἰγοιιυέ σομραδίν, Β. Ὁ. 

ΠῚΒ νη. 

1, 8, Ιερεὲ εχ Μ8. Ραγιπεηῇ, ἀποπλευσούμενος. 

1, 21. Ῥαγιϊο πὶ [ητει]εόϊαπλ οὐηηΐηο τεηυϊτις ἰδηἤι8, η0ἃ 

σης ἰοοι δυσεηΐ Μϑ. Εἴοη. Ῥαγι, Νῦν ΑΝ, εἰ βούλοιο, σύ τε 

ἡμᾶς ὀνήσαις καὶ ἡμεῖς σὲ μέγαν “ποιήσαιμεν. 

2,13. Πρὸς τὸ τεῖχος μαρεῖ εἀ, ΤΠηρτῖπα, οδίεγναπις Α Ὀτγείοϊο 

Πὰς. ὙΠαογά, Ρ. 4οο. αυοά πες ρῥγοῦθαῖ ες ἱπηρτγοθαῖ ; τη] 

αἰιΐεπ νεγατη νἹἱἀξίυτ, 

2, 14. ΡῬῖὸ συλληφϑήσεται, Οοάϊοε5. Β. Ο, Βαδεπὶ συλλήψεται. 

ΘΠ ν, 

3,1. Μα]ϊηι υοᾶ [εἐπία5 ροἤαϊατε νιἀείαγ, ἕκαστα. 

3, 8. Ῥτο δοκοίη τείογ απ απὶ δοκη, μἀς Μϑ, Ρατι, 

2, 27. Τοΐαπη ἰοσαπι, ρᾶγῖπὶ ΑἸΠδηδοὶ δυέξϊοτγιαίε, ἥς σοπῆι]- 

ἴπο : Ἄλλος σαῖδα ἀγαγὼν, οὕτως ἐδωρήσατο ποροπίνων, καὶ ἄλλος 

ἱμάτια τῇ γυναικὶ, καὶ Τιμασίων φιάλην τε ἀργυεᾶν καὶ τάπιδα ἀξίαν 

δέκα μνῶν. [1{ἰΔ προπίνων ἐδωρήσατο ἰα{1ἃ5 ἱπιροάϊγε ἀγεβ Πεπιο 

ποη ἴδπιϊῖ, Ἐδωρήσατο οἵ ΔΙΏΕΠδοα8, ϑεά αἴταμηααα θρετ- 

νδουθηι εἴ εἰ Οταιηπιαίϊοο εἰ Πρ ᾺΡΡΙΈγε νο]επί! ἀερεῖτιγ. ΤῈ 

δἀάιι εἰίατῃ Μ8. Ῥαγι, {πλ}} {εν ᾿πΙογεπά πὶ 1. 5, 3. πέτονταί ΤῈ 

γὰρ βραχὺ---οχ Αἴπεπδο ἰχ. Ρ. 300. Ὁ. εἰ νἱϊ. 1, 22. καὶ αὐτός ΤῈ 
παρηγγύα ταῦτα---εχ Μ5. Ρανι, 

3, 32. Ιμερο, ῥγοθαπίιϊθιιβ αιοἀαπιπηοάο Αἰμεηδο εἰ ϑυ1άα, Καὶ 

ἀναστὰς ὃ Σεύϑης συνέπιε καὶ συγκατεσκέδασε τῶν μετ᾽ αὐτοῦ τὸ κέρας. 

ΤῺΝ μετ᾽ αὐτοῦ εἰϊ εχ ςετεΠΠπη8 επηεηάδιίοπς ΡΙεγίοπὶ δὰ Μαωτίῃ. 

Ῥ. 217. ρτοραῖα Τ ουρίο ἴῃ 8014. 1]. Ρ., 78. 

1014. Μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον Κερασουνταῖοι, οἱ σημαίνουσιν αὐλοῖς τε 

καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοΐναις. Ἡῦθεϊ οπιηΐπο Οὐτγαίμπέαογμηι τηεπίϊο 

ΑἸϊαιϊά γε] νἱτ} γε] οὈίουτϊαι18, 1ῃ Οοάϊοε Β. εἴ---εἰσῆλϑον κέ- 

ρᾶσι τε οἷοι σημαίνουσιν αὐλοῦντες καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοΐναις. Αἴᾳας 

ϊα εἰἴατῃ ἢᾶρεῖ Οοάεχ Ο, πιῇ αυοα ῥζὸ οἷοι εξ οἵοις. [,ἀτοἤετγιις 

ἤαπς ροῃὶξ ςοῃ]εέϊυγαπ), μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον οὗ κέρασιν ἐσήμαινον; 
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«ὐλοῖς τε χαὶ σι. ΑἸΐάπὶ σογτεδιϊοπεη ςουΐα5 εἰ νετίεπάο : Οκ 
υἷε δμέγεῦ Θη μ 16 ἐδς σϑηδ, ἄοηὶ ἰδὲ τιρς {Ὀγισιθγθηιὲ τῶιθ οραγρο ἀτεο (ός 

ηήϊος, οοηιηιθ Α οἰ οῥ ἐϊό ἀαυϑο (65 φογηθς, εἰ 65 αμίτς αῶδο ἐἶφς ἱτοηῖ- 

)έίος ἐδ ρέαια ἀφ ῥα ογπθς. Β. Ὁ. 
3: 36. Εἴη Ῥτὸ ρμεγίτα {4 ποη τηπίαπάμππι Παίαϊς ἩςοὨπίο- 

Ὧμ8, Τὰ τέροπε, ὁπόταν καιρὸς ἢ εχ Μ55. Ρατι, Εἴοθ. 1Ιάδπῃ ετ- 

ΤΟΥ Ὦϊο ἱτγερῆϊ, 411 ράῈ]}]οῸ δηῖς 3, 8. 

3. 30. Ἀεπὶ δοὰ ἰειρηε οεπίδο ΒΡ μαπηαπι, 4 Μίποῦνο 

ΠοΟπΊΘη ἰεοήεγα πὶ ἔα ἔς Γαἰρ᾿σαίιτ, ᾿Αϑηναίαν ἐπὶ πὶ Ρἶαπε ἀαπὶ Μϑ85. 

Ῥατγι, Εῖοη. Νδαις οδήϊδι [οὐπιὰ νοοΐβ, ιιθ ἔοτίδηῃ σσοιητικωτέρα 

σαϊ νἱάθγὶ ροῆδι, φαϊη δαπΊ ΧΈπορἤοη ταγραγῖι. Μιᾶς Ταρτα δά 

ν. 8, 24. ϑεά εἰ Ατὐἱπορῆαπεβ πος νοσαῦυ! πὶ ποη ἀεαϊρσηαί8 εἶ 

Αν. 820. τί δ᾽ οὐκ ᾿Αϑηναίαν ἐῶμεν Πολιάδα ; 1652. ᾿Ἐπίκληρον εἶναι 

τὴν ᾿Αϑηναίαν δυκεῖς. Ἐᾳ. 6ο. Τὴ μὲν δεσστοίνη ᾿Αϑηναίη. Νεςο 

ΡΙαίο Επςγάεπιο Ρῥ. 82, 12. εἄ. Οχοη, οὰἱ τοβιταεηάατη ᾿Αϑηναίη 

εχ Ευπδίῃῖο δα Οἀγϊ. Γ. Ρ. 1456, ηο. 

4: 8. Ιίερε δεῖται, αἱ τεᾶζε ἐεχῆαί ρμοῇ ρδι]ο 4, 2ο. 

4, τ8. Μιδϊ εά, ΕἸοτγεπίιπε εἰ Μϑ5, Ῥαγιΐ, ἰεέϊῖο (διϊϑέδοιϊ : 

κατεκαύϑη μέντοι ἔστιν ὧν καὶ σκεύη. Ἐΐο δπΐπλ νοὸχ εἴ γνεΐϊεβ εἴ 

ΟΠΊΠΕΠ ΔΙΠΊΑἰΓΑΤῚ να οΟΥπαΐαπ) σοΟπιρ] εὐ τ Γ, 

4, 23. Αυΐϊ ἀεϊεπάμππι ὧν δυΐ Ἰεσεπάμππι σπείσασϑαι, ηαποά ρτε- 

τ] ΎΙΠη. 

5, 4. Νεγθαπι ΠᾺ]]1π|5 ΡΓοῖ ἐμπωλῆσαιν ΟἴΠ685, “ΘΠ ἴΟἸ 4 ΠῚ, 

εὐ! τοπε8 οὐίεβάϊς, ἸἈςάπσοεπάα ρεπαΐηα νοὸχ ἐμπολῆσαι, ΔΌ ἐμπολᾷ», 
αι νεγὰ εἵϊ Τοσιρίασα, οἱ Ἰαπιάπάυτῃ, εἀ ἔγαγα, τηοπαϊ ΡΙεγίο- 

πὺ5 δὰ Ματίη Ρ. 156. [Ϊπ Ρο]]αος ἰάεπι πιεπάμππι ἢϊς {ΠΠ|ςῸ τε]ῖ- 

ἔϊατη, αὖ ν᾽, 101. δ᾽ ΜΒ. αδἰζεγαπὶ ἔογπηαπὶ οὔτ] 1. ἘΕπηεπάδίδπι 

οτιρίαγαπι ἀεάδγυπὶ Δρο]]οάογὶ (ὐοάϊςεβ, φαϊθυ5 ΟὈϊεπηρεγαγε πο- 

αἱ Οτποοσγαπη Πευ5, Ηεγπῖάβ. δε δαυϊα ποῖ οαρῖαϊ πιαίοδϑ, 

εἰ ΟΥτἰοὶ τηδ]οσιιπὶ ρεητ τη δάεο γτερὰ8 ηΐθητὶ Ὠδγεηὶ δἰ] αδη0, 
αἴ νοῦθα περ]σαπῖ. διεμπολώμεϑα ἴῃ ϑορῇοο}18 ἔγαρσηπηβηΐο ἴδοῖς 

σογγεχὶς α]οκοπδετιὰβ δὰ Ἐυτγιρι 5 Η!ρροῖγί. 628. {εἀ δητὶ- 

απ διεμπολούμεθα ταῖϊΠ} Βτγαποκίυβ Εταρη. Ρ. 30. ἀπεμπολῶ- 

σαι [οτὶρίεται ΒαΪΘ Ιὰ8 Ῥγθρ. Εναπρ,. ἱν. Ρ. 162. Ε΄. ῥγοὸ πιϊῃϊπὶς 

Οτῶοο ἀπεμπωλοῦσαι, αυοα ἴαπηεπ σοποοχὶΐ Αὐτείομιυβ ΠΠ]ὰςοΙα. 

ΤὨσυογά. Ρ. 584. ἀπημπόλει νἱτϊοία Παδεῖ ϑυϊάα48 ν. ῬῬουφῖνος. Μι- 

τοῦ Βτγυποκίαπι, 41 τὰπὶ ἀς Ὠδο ἰρία νοσα εὐγογοπὶ σογγεχεσιῖ δὰ 

Ατἤορῃ. Ρας. 448. 
5, 8, Ἑαυτοῦ ρῖὸ σαυτοῦ ἀαΐ εὐϊίῖο ΕἸογεπίϊπα, χαρὰ γεγαπὶ 

Ρυῖο. ἑαυτοῦ, ἑαυτῷ, ἑαντὸν, ἑαντῶν, ἑαυτοῖς, ἑαντοὺς πε ἀϊοτιηϊῃς 
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Ρεγοπαγατη ἀδιγραπὶ Α(οΙ, αοβ. ἰαπιεη ἔμπα Πἰπραδ α{1 ποεγαπῆ 
ΠΙΌΓΑΓΤΊΙ, 

5, 14. ᾿Ενταῦϑα εὑρίσκονται πολλαὶ μὲν κλίναι, πσολλὰ δὲ κιβώτιω, 

“πολλαὶ δὲ βίβλοι καὶ τάλλα ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι ἀγουσι. 

Τάτομετο ἀρ] ςες βίβλοι, Ρτὸ 4πὸ τη4}1 βυβλία, εἴ νετγί : δέαι- 

ΦΟ Ὧδ οογάαρος : {μπϊσιογιηι, τηάθηέμηι, γοβίμηι. Ὡς αὰο ποι 
ἢαϊυαϊπιυθ. Μεμῖς ποῦὶβ ἰπ τηεπίθπιὶ ἤπ11}15 Ἰοοὶ εχ ἸΠεοροηρο, 

αποπὶ Τοπηρίπαβ ἔδγνανῖς, ἄς 500]. {εξϊ, 43. ἄς 400 νἱά, ΒΙΌΙ, Οτῖε, 

Ρ».μο . 40....9,. 

6, )4. Τιεξτίοπεπι νοΐεγαπὶ δά! Ἰοπππὶ τεέϊε, ορίποῦ, ρῥγΐεγε 

ΑΡτγείομ5. ἴῃ ΖΕ ΙΟΉγ]. 1. Ρ. 186. ὅτου ὠνήσεσϑε. Μοχ 6, 44. τε- 
ἔλι5 ἔδέϊαγαπι ἔα ῆἘλ Ἡ αἰοπΙπίοπυτη, ἢ νεοΐεγετη ἰεέϊιοηθπι τε !- 

παπςει, ᾿ἀϊοαί Ιἄετὰ Ὠ1]αοϊά. Τυογά. Ρ. 259. 
7, 24. Ορίπιε Ν᾽ δοϊκεπδοτῖβ δά ἹΠπεοογιίαπι Ρ. 140. ἢ Ὀεπε 

τιοτηηϊ, εππεηάαδί : οὐδὲν μεῖον δύνανται ὠνύσασϑαι. {Π|ϊ|π|8π| νο- 

οαπὶ τεέϊε δὰ ἱπίεγρτεϊδηάδηη 1,ΑἴἸπᾶπὶ γόσεπὶ φοηίόψμοῦ Δα ὨΙθεῖ 

ῬγΠΟΙΔΠῸ5 ΝΠ]. Ρ. 701. 

8, 1. Ηείγομιαβ: ᾿Ἐνώπια, τὰ κατ᾽ ἀντικρὺ τοῦ τουλῶνος φαινόμενω 

μέρη, ἃ καὶ διεκόσμουν ἕνεκα τῶν “παριόντων. ΤᾺ ἘΝΩΠΙΑ μπὶ ρατ- 

ἐς αΙΘΥΊΟΥΘς «δα Ππεπι. ΤῊΕ ἘΠΟΝΤ οΥ ἐδά ῥοι6, “ατὰ8 οὐπᾶγα δἴαχις 

ορεῦε ἰβέζογιο ἤνε ρῥιέϊουο οοπάδοογαγε (ο]εθαπὶ νεΐθγεβ: ἀβ 400 ὃ 
πάνυ (αίδαθοπυ5β δὰ ὙΠεορῃ γα! ΟΠαγαέϊεγεβ, Ηΐϊης ἐνώπια σπσαμ- 

φανοῶντα νοοαΐ Ηοπιεγαβ. Αἴας ἢϊπς ται πεηάπ8. νἹἀεῖαγ 1Π- 

ἢρΉ]8 Ἰοσβ αρυὰ Χεπορμοηΐεπι, Ὁ ἴἴὰ ἱερσίταγ: Καὶ ὠπαντῷ τῷ 

Ξενοφῶντι Εὐκλείδης μάντις Φλιάσιος, Κλεαγόρου υἱὸς τοῦ τὰ ἐνύπνια ἐν 

Λυκείῳ γεγρωφότος. “ἷς Χεηορδομέ οὖτμις {ὲ Ἐποΐος “αίός ῬΡ]α- 

Μιως, ἤϊε Οἰδαρογα, ψμὶ (ογιμῖα ἐπι 1, γεθο ρίπα!. επι! ΟἸδαρογας 

δὲ ἀγεέαηι- ῥα" 67. ἐρτεσιατη 4 η6 γιατ, 411 ΤΟπλπη18 εἰίαπὶ ἀ6- 

Ρίπροτα πονογαῖ. 1 νεσο, Υἱγ ἀγα 1 {ΠΠ1π|6, χὰ Μαίαπι Αἰσαπι 

Δγη88, ἰἰα Ἰερα, Π160 ρεχίσιϊο : Κλεαγόρου υἱὸς τοῦ τὰ ἘΝΏΠΙΑ ἐν 

Λυκείῳ γεγρωαφότος. φηΐ ῥαγίες 1,)γ04ΕἸ αριἐθγογος οροτό ῥιέϊογῖο ογηαυέ. 

ΟἸεαρόογαβ, αὐ νἱάδιιγ, τοιχογράφος, εἴ ἴῃ [πᾶ ἀτίε σο]θΌτ8, 7οΗΡ. 

Ἐφ. οὐ. }. 50, 6ο. 

8, 7. ᾿Επορεύοντο διὰ τῆς Τροίας. ],δὐλίοπεπΊ, αυ88 εἰζ ἴῃ πιᾶτ- 

Ξῖης ϑίερῃ, Τρωάδος, Παθεηΐ εἰϊαπὶ ΟΟά!οο8 Β, Ο, 6], (Υἱὲ. 
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ΙΝΘΕΧ σἈΦΟΙΤΑΊΤΙ8 

ΖΕΟΝΙΛΝΌΞΚ, 

ΑΠΟΤΙΟΝ ἘΤ ΕἘΜΕΝΘΑΤΊΟΗ. 

Α. 

Ἄβατοσ, ᾿Ἰπϑοσοι5, αὶ {ἀρδγατὶ 
ὨΘαΟΪ, ἐδ γ»ιορΐε ἵν, 1, 20: ὅ, 17. 
αἱ ταπῆτγι Ὠξαΐτ, εἶδ αηηρθν, 6, 9. 

᾿αγαϑὸς, ἴοτιῖ5, Πτεησὰβ ἱ, 95 29. ἵν, 
1. 18. “Υἱι. "Ὁ. “ΣΉ. ν]}..4...8.; εἰς πδΞ 

λεβοον, Ὁ6]]Π1σὰ νἱγίατα ρτεθάϊταϑ 1, 9» 

14. χώρα, ἴδτ}}}5 τερῖο 11» 4. 22. 
"Αγαμαι τινὰ, τηαρηϊοῖο, ἀἀπλϊταιῖο- 

ΠΕ ΔΙΙο] 8 ΘαρΙοτ ἱ, 1,.9. 
᾿Αγαπάω. ἀγαπῶντες ὅτι, ταῖϊ! Ὀεπε πο- 
 ὉΠΟΙΠΙ δόϊατα ἐΠῸ, ασὐσᾶν, ὦ,.123. 
᾿Αγαστὸς, ΙἸδυάθς εἰ δαηιίγατίοπα αἰ- 
ΒΒ 1,.0, 24. 

᾿Αγγεῖον, νὰβ Υἱ, 45) 223. 
᾿Αγγέλλειν σρός τινα, παποίαγε ἰτσαὶ 

ἴω.» 1.3» 

"Αγγέλος, ἰἸοραῖαβ ᾿ἱν,1, ἐμ ΑΙ ΩΣ 
πλρνειν., ΝΕπΕ κα, ἷ,. 5..5,. δ᾽ Ὄφεῖϑ 1. ος 

3.7. ΠΕ ΙΡΕτὰ ἰν,.8,.1.2. δὰ ἸαΠ᾽οε πα 
αἀὐσεγο νὶ, ὅ, 5». 17. 27 7. Ῥτούαρετε 
ἴῃ 4αθοἢ]οπετη Ἰαοοε των 5. ἐγγὺς, 
Ῥτορὶα8 δοορεάεδγε! ΙΥ, 2,15. τὸν στρ. 
ἀυσετε σορίδβ νἱϊ, κ, 9. ἐπὶ τοὺς 
τοολ.. Δάνοι[5 Ὠοίϊε5 ἄαόεις, (Ὁ. οο- 
Ρἰᾶ5 ᾿ 3) 21. ΠΑΡ ΎΨ ΕΝ 6, ἧς ἄγειν 

καὶ φέρειν χρήματα, αἰτίρετε ΟραΒ ν, 
5.13. ἴΐ, 6, 5. ἄγει ὃ Θεὸς οὕτως, 

τετὰ ἤς ενεηῖτα ρδῆις εἰς νὶ, 23, 
18. εἰς ὕδωρ, ἀφηλτῖογα ἴῃ Δα Άτη 
1, κοἷτο. ἄγεσθαι, δά (ε αὐἀάασοῖε 
᾿τοι 

᾿Αγένειος, ἱτα ΘΓ 5 11, 6, 28. 
ἼΛγκος, σὸ, σον 115 ἵν, 1, 7. 

᾿Αγνωροοσύναι, οττοτεδ,νᾶηξε [ογτ ἀἸ ἢ 65 
τ τι δι 

᾿Αγνώμων, Ἰηΐϊᾳφαι!ς. ἸαΔοχ νἱῖ, 6, 23. 
18. 

᾿Αγορὰ, τέτὰ πὶ ν ΘΠ Πα πὶ ἔογατη ἱ, 5, 
2. τοαρέχιειν, τα8 νΘηΔ]65 Ὁἤδτγτς 1], 

[“1παὉ}} 

᾽ 

2:1. τῆι. ΣΟ. Ὡϊ,. ἄν οι, τ ἢ» 
συνάγειν στρωτιωσῶν, εἴ συλλέγειν, 

σοποϊοηειη ἃάνοσδῖα ν, 7.9 3. οί. 
ἄγειν, τΕ5 ΕΠ ]65 ῬΡτΌΡΟΠοτῖα ν, 7» 
33. τολήϑουσω, τετηρὰ5. αἶεὶ ἱπίογ 
ΤΠ ΠΡ Εἰ ἸΒΟΙΙΟΙΟΠῚ 1,.3».1.. 11.1.0 7. 
οἱ ἐκ «ἧς ἀγορᾶς, τατθᾶ [ογτεηῆς, ἀγο- 
ρωῖοι ἱ. 2,18. 

᾿Αγοράζειν, ΘΉΣΕΙ; 35.148: 5.) 10. 

᾿Αγορανόμοις αἱ σατατῃ ἔοτὶ ρευα πε γος 
Τα ΠῚ ΤΟΙ ΕΙσΟΙ πη ν,, 7,. 2». 21. 20. 

᾿Αγρεύειν, νΕΏΔη6ὯΟ σδρετὸ ν, 3; 8. 
᾿Αγώγιμα, τὰ, οὐ πᾶνΐβη πηεῖοας 

αὐ πᾶν 5 νϑυπίατγν, 1, τό. 
᾿Αγωνίξεσδνει στάδιν, ἴῃ λάϊο σογίατα 

ἘΝ Ἐπ 3,7. ᾿ 

᾿Αγωνοθέτης, ἀφΟΠΟΙΠεΐα ἢ], Θ1, 2, 
ἘΜ )7μάοκ ἢ »ιαρὶ βγαΐμς, ῥέπος φιο 
.7κς Μὲ μάογμμι ογἀϊπαπαίογ ει οἵ ῥγα- 
111 ἐγιὀμοηαι 

Αδεισινος, ᾿ποο πδῖ5 19 ΤῸ, 10. 
᾿Αδεῶς, [ασατο ἵν 9»). 13. ᾿πηρὰπε νἱν ὅ, 

ν 
᾿Αδιώβατος ποτωρμὸς, ααἱὶ τταπῆτὶ πὸ- 
ΠΗ ἀν τὼ [1 ἘΖΙᾺ: 

᾿Αδικεῖν, Ἰϑοάογε ΕΣ Ὲ 

ἔΑδικος, Ἰη]αὔα5, 4αἱ Ποτηΐηε ἔα {ΠῚ 11, 
61.28. 

᾿Αεὶ ἔχοντες, 4] σα] ες τοτηροτα οἷ"- 
Π Όδητ, αἷς 7οαφεγμαΐεσεπ 1πλαδεν, 
Βείεχεν «εν εἰύοη ν, 4, 1Ά. ὅποιον 
ἀεὶ πρὸς σὴν χώρων συμφέ ΤΡ α.85 

ΟΠ 8. Ῥᾶτϑ Θχογοῖτα5 ἰοοο οαϊν]ς 
ςοηνεηϊζ ν]]ν, 3.37: 

᾿Αϑεώτατος, πιὰ Χ ΠῚ ς ἰστρα5, ἐε ῥὸγ 

7μγὸ 1. Ὁ Ά) 20. 

ἼΛϑλον, ρτϑοπηϊα πὶ νἱοϊοτίβ ἴπ ᾿ς ἢν, 
ΣΝ ΕΘΝ 

᾿Αϑροίζειν στρ. σορίᾶβ σορεγα, Ἔἐνοοδις 
Το Τῆς 

᾿Αϑρόος, οοῃξεγίας, Ποη ἀϊρεγίας, πο 
" - 
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ϑηραϊ! ααϊ ὈΙΠῚ ', 10, 13. νἷ; 5, 
22. κῶμαι πολλαὶ, ψὶοὶ ταὶ αηοὸ 
ἴῃ ἴοσο {.. ἐγαξὶα νἹ}, 3,9. 

᾿Αϑυμοεῖν, ἀπίτηατα ἀσγηϊττεγε, ΔΗΪΠΊΟ 
ςἢξὲ (ἀἰετα 0 111, 2.,.18 ἡ 5». 3. πρὸς 
σὴν ἔξοδον, αὰ εχειηάαπὶ εἢξ δηϊ- 
ΤῊΟ {ερηὶ νἱϊ, 1, 9. τοῖς γέγεν. Δηϊ- 
ΤῊΟ εξ σοτηπΊοίο εἰ ρεξτατθαῖο τα - 
Ὀὰ5 4088 δροίάεγαηϊ ν, 10, 14. 

᾿Αϑυμίαν ἔ ἔχειν πολλὴν, τηᾶρηο ἴῃ τηεῖα 
εἴ 11}. 2, 8. 

᾿Αϑυμότερος ἦν πρὸς τὴν ἀνάβ. 1. ε. ἀπρό- 
Θυμος ἷ, 459: 

᾿Αϑύμως ἔχειν, ἴῃ τηεῖα δΠῈ 11,1, 3. 
ἀϑύμως, τἰπγϊά 6 ΝΠ, Ἐ,, 40. 

Αἰδὼς, Τενογεπεῖα ἱϊ, 6; το. Αἰδήμων, 
νεγεουπάμ8, 4υὶ Ῥαϊαπα Π1ΠῚ] τὰτρε 
σοτη τη τ 1, 9, 5. Αἰδεῖσθαί σὸν 

σεϑν, τηοτίαϊ αἰ Πἰτατῖ5. ΠαΌοΓα τὰ- 
ΤΙΟΠ ἘΠῚ [1], 2» 5. 

Αἴϑειν, ἀτεγα ἵν, 7, 2ο. αἴϑεσϑαι, ατ- 
ἄεγε νΐ; 1, 19. 

Αἰϑρία. ὑπὸ τῆς αἰἶϑρ. [Ὁ ἀϊο ἵν, 4» 14. 

Αἰκίρμῖϑει, ἰοβ ἀδ πηι ]αγα, Ἐχογαοιᾶγα 
11, 6, χο. ὉΝΪ αἰκισϑεὶς ραίηνε ἀϊοϊ- 
ἴῸΓ δὲ; 1 18. ἬΜο τον 4; 5: 

Αἴρειν; [ΟΠ]]οτα ϊ: 
ἀνατείνειν «. χ΄. “ΈΟΙΙετα τηπα πὶ Ὁ: Ὅν 

.33: : ἐν 
Αἱρεῖν, ΟΔΡετε ἱ, 6, 2. αἱρεῖσϑαι, τῊΆ 16 

ἰϊ, 6, ὅδ. τιϑὰ; ῬΙδοίέττα ΚΝ, 6, 3. 1, 
3, 5. ἀντὶ, Ῥτθοίεσγε Δ]1ΕΥῚ ἱ, 7, 3. 
4: 9.9. ΟΥΑΙ ἰδ, 8, 25. Αὐρετὸς, 
Ὁ ἸΕΘΙΞ 1.3. 20. 

Αἴσϑησιν παρέχειν, (ΕΠ ΕΪΤῚ ἱν, 6, 13. 
Αἴσιος αἰετὸς, 411 ροτίπάθηβ [λαίτα 

ὙΠ} 2. 2: 
Αἰσχύνεσθαι Θεοὺς ταροδοῦναι αὐσὸν, 
δοτατῃ τενεγεητῖα ργο θοῦ, 410 
τη 15 ἀεἰεγαπη ΘΓ 11, 3, 22. τενε- 
ΤΕΙΪ ἰ1»,.5», 39. Αἰσχύνη, τηεῖες 7- 
(ἀξ γεργεπεηΠοη β ἢΠ᾿2 1», 10. 

Αἰσεῖν ς. ἀμῥί. αοο. ρεῖεγε 805 αἱ. ἷ,.1, 
ἐδ, νι ΝΣ “ϑαρά σήν 1. ἥ, 
τό. αἰτεῖσθαι σ'αρά τινὸς, ἱπηρεῖγαγα 
ΔὉ 8]. ἰΐ, 3, 18, καὶ δεῖσθαι, ρεῖετα 
εἴ τοβϑτγα νυἱν» 4, 31- 

Αἰσίαν ἔχειν, τεατῃ βετὶ νἱϊ, 1, 8: 6, 
1. ἔχειν πολλὴν, ἀσοαίατί δταν|- 
ΤῈ νἱϊν 79, 56. 

Αἰτιῶσϑαι, δοσιίατε, τερσγεπεηάετγε ἰν 
2, 20. ἱϊ, 7 ν|; 2» ΖΟΣ οὐδ, 
ἡτιάσωπο σὸν εὸν Υἱϊ, 8, 23. τιοῖ, 

Αἴτιος οὐδὲν, ου]ρῷ ἘΧΡεῖβ νἱϊ» 1, 25. 
σὸ αἴτιον, σααῖα ἵν, 1.) 17. ΠΗ - 
Ὁ» .1..0..22: 

Ακαυσσος, ΟῚ χα ἰἰ], ς, 12. 
᾿Ακέραιοι, ΠΟ ΟΟΠ ἢ, ἡποτγατα οτΥ- 

αἰπες ποη (πὶ Ῥογίαγθδιὶ Υἱ, 3, 9. 
ΠΡ Ὁ. πόλεμος ἴπς 2», 5. 

πολ εν διονης νἱ, 5.) 29. 

5,.3. τὴν χεῖρα, 1. φά," 

᾿Αληϑεούειν, νετατῇ ἀΐσεσε ἱ, 

"Ακληρος, ΡδΌΡΕΓ “|,,2) 26. 
᾿Ακμάξω, νῖίξεο ϑεῖαῖε, [4115 τοδοτίς 

[ἀρετεῖῖ ΤΩΪΏΪ 1Π],1. 25. 
᾿Ακμὴν, ουπὶ της χἰ ΠΊΕ ἵν, 3, 26. ποΐ. 
᾿Ακόλαστον στρ, Εχετοί[α5 Ρτγοίεγναβ εἴ 

ἀἰΠο!ατας. ΟὟ περ!εέϊαπα ἀϊίοἰρ  - 
Π8ΠῚ 1Ϊ, ό, 9. 

᾿Αχκόλουϑα (οὐκ) ἱπίογ (ε ρυρῃαηξία ἰΐ, 

ὁ ἡ“ Τὸ: 
᾿Ακοντίζειν φινὰ, φεῖετα Αἱ. 14] 15 νἱϊ» 

4; 18. ᾿Ακόντιον, Ἰασυϊατη, αυοά 
ΔΙΏΠΘΏΪΟ ταρίταγ, 400 Θτηϊ τα εἴ 
ΤΌΓΙᾺ 5 ΓΕ ΓΑ ὨΙΓᾺΓ ἵν. 29 29. 

᾿Ακούειν τινὸς εῇ “εἰ σοταρετγῖτε εχ α]1- 
αο ἵν 1ὸ,.5», νοι 5: εἰ ΠΡαχατδ 
ΑἸσα, ΟὈ ΕΙΡΕγαΓα 11, ὅ9 11. [11], 
9 τό. εά εὖ ἀκούειν ὑπό «. εΠ ἰΔα- 
αδτὶ δὉ αἷ. νἱῖ, 79. 23. 

"Ακρα, ἡ, ἈΥΧ ν, 2, 17. μέφφ. Μά αἰϊαὶ 
υεπίβοαι Υ], 1), 20. «τά. ποΐ. 

ἼΛκρον, }αβαπι πιοητὶβ ἱ» 2, 21. 11, 
4) 27. ἸΥ}ΣΣ ΕΣ ᾿Ακρότατον, οᾶ- 

ΠΕΙΙα πὶ ἴῃ οεἸΠΠΠ πο ἴοοο ἤτυτα ν, 
Ἄ ἘΕ, 

ἤΑκχφατος οἶνος, τδτατη ν᾽ πτη, ὙΑ]}}- 
ἀαπὶ ἵν, 5, 27. ν᾽) 4» 29. 

ἼΑκριτος, ἱπἀετηηδίυβ ν; 7, 28. 
᾿Απροβολίζεσθαι, νε] Πἰτίοπα ατὶ, τε 

εἰχ γε ἀ. 6. νεὶ ἕαριτα5, ναὶ 14- 
σα 6, Ὑ6} ΤΆΧΒ 111, Δ. 957. ΥἹ 2, 1Ο. 
᾿Ακροβόλισις, νεϊ ἴδιο, Ρᾷρπα 4088 

δι εὐλϊη5 ἀγοα 5 εἴ Γι Πα 5 11], 4., 
18. 

᾿Ακρόπολις, ἈΥΧ, Ιοσι5 τη ηἰτὰ5 ἴῃ ἸοςσῸ 
δα Ο ἢν 27 Ὅς 

᾿Ακρωνυχία ὄρους, τη ΟΠ τ ΘΔ. ΠΊΕΗ ἢ, 

4, 37. 38. 
Ακυρον ποιεῖν, ἰτητηϊητεγε, τεάάετγε ἰγ- 

Γι ΠΥ, 9, 28. 
᾿Αλωλάξφειν, σοποίαπηαγα, το εσε οἷα- 
τότε Ὀ6]ΠἸΙσατὰ ἴῃ ποπογεπὶ Μίαι- 
Ἐ|9} 1ν.,..29 7. Ὁν ΣΤ ὙΠ ν τὺ: 
27. Μδίάε ἐλελίζω, εἰ δὰ 1, ὃ. τὰ. 

᾿Αλεεινὸς, οαείδοϊε:5 ἵν, 4») 11, υδὶ 
δηῖρδ ογαῖ ἐλεεινόν. 

᾿Αλέξασϑαις ᾿π)]ατίατη ργορυϊἝατο νΥ, «, 
21. ἀλέξεσθϑα, εἰ ἀλέξασθαι, αἸἱοιίοι 
Ϊ, 3,.06. ποί. ἀλεξησόμεδα νἱϊ, 7. 3. 
Ρᾶγ Ῥατὶ τείοιτε 1.9.0. 11. ΤΕΡΕΙΙΟΓδ 
νἱϊ, 3, 44. μδοδίαται ἱπηρεῖα πὶ ὑτο- 
Ρυ]Π πάο ἴε ταετὶ 11], 4, 33. 

᾿Αλέσης ὄνος, Ἰαρὶβ πη ΑΓΒ ἱ, (9 5. ποῦς 
᾿Αλευροι, τὰ ἰ. δ.. ὅ. ἷ, τος 18. Μοῦ. 
᾿Αλήϑεια, νετδοϊία8, ἰπιερτίῖαβ ᾿ἰ, ὅ, 

26. ἀσκεῖν, νίτατα ὈοΠηαπὶ εἴ ἰπηΐε- 
διαϊῃ εἶδ 2. 8. 25. τῇ εἰν οἡ εἴᾷ9 
Τενεῖα ν, 2..1Ὸ; 

ὰ 18. 
νετὰ τείειγε ἵν, 4,5 14. τὰς δέκα ἧκ. 
ἄς ἀξοεπὶ 11}15 ἀϊεῦυς νεσια πὶ ̓τθ8- 
ἀϊςοῖς υ, ό, ι8. 
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᾿Αληϑινὸν στρ. ΕΧεγοϊ 5 Βγγα ΠΠ πλὰ5 εἴ 
ΒαΘῚ ΗΠ Πλ5 1, 9, 17. 

᾿Αλιευτικὸν «᾿λοῖον, ΟΥ̓ θα ΡἰΓοαιοτίᾶ 
νυνὶ, τν 20. 

᾿Αλίζειν, ΠοΠ ΓΟρΆΓΟ ἢἰν 45 3. ΥἹ, 1) 3. 
"Αλιῆδος, Ἰαρίἀυ τῇ ἜΧΡΘΙΒ νἱν» 2) 5. 
“Αλις ἔχω σπούτων, τη ἢ ἴῃ Πἰ5 τοθι5 

Γατἰοαδζατη εἰ ν, 7, 12. 
᾿Αλίσκειν, σᾶροτα, ὧδ ὠνδο 11ϊ, 4., 8..1ὅ1.2. 

εἰ ἁλώσοινσο, ἢ οαρτὶ Γαδτητς 1, 4» 7. 
ἡλώκει σὴ γ. Οσσαραίαβ. γᾶς Ισοὰ5 
ν, 2, 15. ἡλωκὼς λόφος, ΟΟ]}158. ΟοΟ- 
οσυρᾶῖαϑ ἱν, 2, 13. 

᾿Αλλὰ, σετίε, τἀ Π]ΕῈ ν]Ϊν, 7», 43. υ{|- 
46, ΨΕΓῸ ἪΝ ἜΤ ΠΝ 
2, 3. ἴπῖο 1], 55γ6. [Ἰτο τη ῥομὲ εἰ δὲ 
μὴ νἱΪν, 1,.31. ἰδίαν, 1, 7, 8ῃ 
20 πόσερον ν, ὃ, 4- Ροικία5 ἰΐ, 1, 
10. ἃρεάμπι ἰἰΐ, 2». 33. γεάμηαάαΐ 
πη οὐδὲ ἱ,.3, 3. ᾿Λλλὰ γὰρ, νε- 
ΓΤ ΘὨΪ ΠΊΨΕΙΟ «. μ. ἢ, 29). 32. ν, 
7, ἴτ: ὃ, “π ἀλλώνενε, “δέτίς, 
2᾽΄΄αο. εἰ δὲ αχυοάῇ 11, αν το. [ἰἱ, 2» 
3. ἀλλὰ μὴν, νετυπίαπξη ἷ, 9, 18. 
ὙΕΓΙ ΠΊΕ ΠΙΓΏΨΟΤΟ ὶϊΐ, 2, 16. 1], δ, 
12. ἀλλὰ μὴν---ογε, ἀίαὰϊ σατγίς ἰΐ, 
55 14. ἀλλ᾽ ἢ, αἰ ἵν, 6, τι. νἱῖ, 
75 53: 

᾿Αλλαχῇ. ἄλλος ἀλλαχῇ, [5. δῷ, διώ- 
κων, 4110 811 Ποἵξεβ ρει(ε! πε ητδ ν]], 

3»47: 
᾿Αλλαχοῦ, «αἰϊὸ ἰοσο ἰϊ, 6, 4. 
Αλλοόμαι, ἥλοντο εἴαῖ δ, 9,15. υδ] 

ἥλλοντο ἀξάϊ. ' 
ἤλλλος, ἐς σεοίετίς τεῦπβ, ασυοά δά 

σφῖετα αἰίηδί 1, 505: 7»4. ἄλλο 
στράτευμα, τα] Ὁ 5 ΘΧεγοίταβ, πα }}- 
4ἃ Ρᾶτγβ ἐχεγοῖ (5 11], 3, 9: 4, 28. 
νὶ, 25) το. ἄλλοι δὲ, ρτεοῖεγεα ἃ αἴ ε πῇ 
Ἰ, 7.11. ἄλλοι ῥ᾽ οἱ τῶν ἄλλωνὶ, 3, 
η. ἄλλο σι ἢ, Ὁ. ἡ. ἵν, 7, 5. ἄλλη 
σόλις οὐδιμία, ἀλλ᾽ ἢ Θρᾶκες νὶ, 2) 
2. ποί. ῥο(ὲ ἄλλος ἐμ εἰ Πρ ΜΥ ποιεῖν, 
ὦ, πὶ ἢ) 5, 10. ἄλλος ἄλλω λέγει 1], 
19 1π. ἄλλος καὶ ἄλλος ', 5512. ἄλ- 
λοι ἄλλοθεν, ρΡΑΠῚπὶ Αἰ ἃ]1ο, Αἰ Βὶι- 
ξἰεηῖεβ 4ὺ84 415 ρΡοτετγαῖ 1, 10, 13- 
ἄλλῃ καὶ ἄλλῃ, οΧχ 118 ἀἴψαε 8118 
Ῥατῖε ν, 2, 29. ἄλλῃ, ροδεαϊα 1], 
8. ἴἴἰ },.τὰ 

ἼΑλλοζε, ἅ}185 6φ. τόσε ἵν, 1,17. ἄλ- 
λοτε καὶ ἐράωΝ Τὰ τ᾽ ηἀ6 11, 4, 26. 
ἄλλη καὶ ἄλλῃ ν, 3.91. ποΐ. 

ἤΛλλως, ἃ}185, σθοίοσοαΐ ν, 29 20: 4» 
734. πλανᾶσϑαι, νερατὶ τεπγετα, ».. 
ἀμελῶς καὶ ἀφυλάκτως ν, 1, 7. 
ἔχειν, αἰϊαὰ βετὶ ᾿ἰϊ, 29, 37. τσως, 
ΠΙᾺ 41 ταῖίοηα ᾿ἰΐ, 1, 2ο. ἄλλως 
σφε καὶ, φῬτϑείετιϊ πὶ ν, 69» 9. Υἱἱ, 7, 
40. 

᾿Αλόγισσος, ἸΠΟΟΠ Πάδτγαϊιϑ 11, 5) 21: 

ΛΑλσόφῳ Ἰασιι8 Υ, 3, 11. 12, 
᾿Αλῷῴιτα, τὰ , 5, 6. 
᾿Αλωπεκὶς, Ρ61}1}5 νυ]ρίπᾶ νὶϊ, 4. 4. 
᾿Αλώσιμος, ἅ] χρυ ρΠατῖὶ Ροίϊεξ ν, 2, 

ἀν" ΨΗΣ δὲ Ὧοι 
Ἅμα «ἢ ἡμέρᾳ, ἱπέ, σὺν; ΟΠ Ρτὶπια 

ἰυδε» ἢ} ,ν.23. ἢ) ,.δῇ τὸ 3». 
ἅμα πορευόμενοι ἐμάχοντο, ἸΏΪΕΙ ΘΠ - 
ἀσΐη ρυρπαῦδηϊ νὶ, 3») 5. ἅμα γε-ττ- 
καὶ Ν, 25 14. πο, 

“Αμαξα, ρ᾽αυταπι, φαο᾽ γε τΓ σοΠ1- 
τσδαῖαϑ 1 

αν. 
γι ν τοῦ δὲ 28. “1 2. 

“Αμαξιαῖος, ἀε ἕαᾳχο ᾿ἤρεητς πηαρηϊτα- 
ἀἰη 15. 4. ἀν, ᾳαοά ρ]αυϊίτατη τερὶεῖ 
ἌΡ ΕΥ 

᾿Αμαξιπὸς ὁδὸς, νῖα ποπ ηἰῇ Πηρυ] 185 
Ρἰδυ τς. ραγνία, να ἰᾶπὶ δηραῖα, 
αἴ Ποὴ ΠΠῚ ἀπ σαρίαΐ ρ] ἄτα πὶ 
ἥδ 2ἤπις 

᾿Αμαρτάνειν τινὸς, ἰοῖα ἀΌῤΥΓαΓα Ὁ ἃ]. 
ἷ, 5.12. ἯΪ, 4. 15. περὶ τὰς ἑἕάυ- 
τῶν ψυχὰς, ἀδ]Ιηη]πογε συχίι Ρεγὶ3 
Οὐ͵ο ἢῸ 6 νἹίϑο 111, 2), 20. 

᾿Αμαχεὶ, ἥπε Ραρπᾶ 1, 7» 9. ἵν» 2» 
15: 6, 12. 

Αμελεῖν ἑαυτοῦ, [αΆτη ΤΑ] ἴδ πα π6Ρ]1- 
δεῖ ἴ, 3,711. ᾿Αμέλεια, ἴῃ οαἢο- 
ἀϊεπάο Ὠερ] βεητία, ἷν, θὲ; ἃ. 

Αμεσρος, ἱγη ἘΠ [5 {Π|, 2, 16, 
᾿Αμήχανος ςγ), ΟρΙΌυ5 ἀεΠἴπατα8 [Ὲ ἐχρε- 

αἀϊεηαϊ εχ αἰ] σα] ταῖὶ θὰ ς 1], 5» 21. 
εἰσελθεῖν, ἸΠΔΟΟΘΕΠῺΒ δ, 2, 21. ὠμή- 
χαάνα κακὰ, τ]ὰ Γατητηᾶ, εχ 4 θα 5 
415. Ὑἱχ ἴς ἐχρεάϊγε ῥοϊείξ 11, 3, 
ιὃ, 

᾿Αμιλλᾶσϑαι ἐπὶ τὸ ἄκρον, σεΥιδεῖ τα 
σοηϊοπάετγε ἵπ σαθατηξῃ ἐἰϊ, 4, 44. 
εἰς τὴν ἝἙλλάδω, ἀς τοάϊτα ῖῇ τ. 

σοῃτοηάεγε : σρὸς σοὺς παῖδας, ἀδ 
τεάϊτα δά ΠΙθετοϑ ἐῤίά. 8. 46. 

᾿Αμυγδώλινον ἵν, Ὁ, ἘΠῚ 

᾿Αμύξειν, [ΡΘτΕ ἱν, 59) 27. ηοΐ, 

᾿Αμύνεσθαι, [α ἀείεπαδτγε 1], τ, 14. Ὁ, 
4.5 25. Υἱΐ, 3) 35. ἀδικοῦντα, Ἰη]ὰ- 
τἰᾶτη 4160} 5 Ρτγορ δτα ᾿ἰ, 29). 22, 

᾿Αμῷφὶ ἐξ ἠμηιενο, ΟἸτΟΙ ΤΕΥ ἴ9 29) 9. ἵν, 
7}, 22. ἐέθηβοδέ; ΤΠ 1, Ἰὸν 1. οἱ 
ἀμφὶ ᾿Αφιαῖον, ΑΥδεὰβ σΌΓΩ Γα]5 111» 
2, 2. ἀμφὶ Μίλητον στρατεύεσθαι, 
ΜΠ Π]}εῖο ορρυβηᾶπάα οσσαπραίαπα 
ΘΠ 1, 2. 3. ἀμφί τι ἔχειν, τε οοου- 
ΡΒ Ὗ: 2, ὅς ὐἱ, Ὁ. δὲ, ἀμδϑὲ φὰ 
ἑαυτῶν ἔχειν, τὸ5 [Ὧ498 οὐτάᾶῖς νἱἷ, ὅ, 
ὃ: 

᾿Αμφιγνοεῖν, ἀυθιτατε ἱ ̓ ΐ, 5,33. 
᾿Αμφιλέγειν πὸ ΘῈ το χσξαγιῖς δ τς 
᾿Αμφορεὺς, ἄτη ρΡὨοτᾶ ν, 4, 28. , 
᾿Αμφοτέρωϑεν, αττ γι 1], 4, 29. 
ἮΑν δ. ἐπιῤεγαΐί, ἰόντων ἄν Ἰ, 4, ὃ. ποΐ-. 
τα. εἰ ἀογ. νηὶ τημταἱ πὶ ϑη εα 
Β2 
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“μων } το Ὁ] εἴ περιγενόμενος 
ἄν Ἰϊ, 3, 18. 2 το ΗΝ ΡΤ 

2. εἴο. ἄν πτε--τῶν σε, ἤνε---νεῖν, 5» 
16. , 

᾿Ανὰ, ὧδ αἰ θειὀιμηίοηε, ἑκατὸν, σΘηϊοηὶ 
ἮΪ, 4. 21. Ρ, 4, 12. ἀνὰ διακοσίους, 
ἀπορηὶ νυἱἷ, 59 11, ἀνὰ πέντε παρασ. 
τῆς ἡμέρας, συ] Πὰ 5 ραγαίΔΡᾺ5 {10 
αύοααε ἰν, 6, 4: ἐφ ἰοοο: ἀνὰ πεδίον, 
ΡΕΓ ΟΘΠΊΡῸ ΠῚ, ἴῃ ΟΑΤΊΡΟ νἱϊ, 4» 2- 
ἀνὰ κρώσος, [ατητηᾶ νὶ εἴ οεϊετταῖε 
1 θη τον, Τ δον ̓ νυνῶδ οι δῶν 

᾿Αναβάλλειν, ἈΡΘΈΓΕΓΕ ΤΟΓΓΆΤΩ ν΄, 2, δ. 
λίπο 16:4. ἀναβολὴ, τεττὰ ἐρδῆᾷ : ἐπὶ 

- σὸν ἵσ'σον, 14. φά. ἀναβιβάξειν, το] τα 
ἴῃ δησυτῃ ἷν, 4» 4: 

᾿λναβιβάζειν σαρ. ἐστὶ σὸν λόφον, οορ ας 

ἴῃ οΟἸ]επὶ εἀυσογα ἷ, 10, 14. 
᾿Αναβοξν, Ἰηποϊατηᾶτε ν, 4» 31- 
᾿Αναβολὴ ." Ζ 5: μθ΄. 

᾿Ανάγειν πρὸς τὸ δρος, [Ὀάἀποεῖα δά 
ΤηΟΠίθπ] [{Π7)2 4.0 28. ἀνάγεσθαι, ἃ 

Ῥοτία (οἴνεγε, ογὰ πῇ τγείο] νέγε, ὑτο- 
ΠΟΙ͂ΟΣ να ἌΣ 33: 

᾿Αναγγέλλειν, ΤΟΠΌΠΟΙΔΓΟ ἱν 3.) 21. 

᾿Αναγιγνώσκειν ἐπισσολὴν, ἸδρΕΓΕ ἰ, 6, 

4. ἃρῃοίσεγε, γα φοξηοίοεγα Ὑ» Θονό. 
᾿Αναγκαῖοι, ὨΘΟΕΠΔΤ], σορηδεὶ ἰΐ. 4» 

ζ; 
᾿Ανωξζευγνῦνοω, οαῆτα τηονοτα 1115 4. 37. 

ναίᾳ σΟ] ]Πραγα ἵν, 6, 1. 
᾿Ανωϑαρσεῖν, ἈΠ ΤΠ] ΠῚ τεοίρετγε, πάδη- 

ὨΟγοτ Πετὶ νὶ; 4, 12. 
᾿Ανάγημο, ἀοηατίαπη, φηοι 7) 60 σο»- 

ΟΥΑΙ ΤΙ 171 {θη ο τε μι ῥεκα μεν, εἰ 
γΕσΟΉ ΜΝ, 3.,. 

᾿Αναϑθορυβεῖν, Δα ΠηαΥΓΊαταγα, αὐ Κα ε,:- 
πδμο Νυοῖ, ε3ίξιιδιο. 30 

᾿Αναιρεισλῶι πόλεμον, ἈΕῚ] ΠῚ ᾿πέογγε 
ν, 7» 27. νεκροὺς, το] ]6γ6 τηοτίαοβ 
Δα {ερε]!επάιπ) ἵν, 1. 10. λίϑους, 
10116γα ἰαρίάἀες δὰ Ἰαουϊαπάυτηῃ ν, 
7, 21. ᾿Αναιρεῖν, το ρΡοπάετε σοηία- 
Ἰερε,, αἰξετιο  χλίο λ1} ,δὲν ἡβιυξοδα 3.9.,.2: 
ὙΠ, 6, 44. υδ᾽ εἰ 46 εχίοτυπὶ ἢ- 
Ἐπιδοδίοηε. 

᾿Ανακαλεῖν, ἀρΡρΕΙΪατα νἱ» 4... 7. ἀναπο- 
λεῖσιγαι τῇ σάλσιγγι, τοσερία! οᾶ- 
δ Ιδ ᾿νου σῶς 

᾿Ανακοινοῦν σῷ ἡτῷ, σοῃίαϊετε ἀεὶ Πὶ 
ἌΝ 9. 22. ἀνακοινοῦσθαι, 
(ΟΠΙΠΊΙΘΔΤΟ 111. 15). 5.. Υ, ὅ, 36. 
πο, ἀνακφινούσηγει περί σίνος Ρ]αῖο 
ΤαοὨετίβ ρΡ. τόο. Βιρ. σὲ «τινὶ Ρ. τό. 
ἐπεκοινώσω ῬτοΟϊΆΡΟΙΘ Ρ. 92. 

᾿Ανωκομίζεσεγαι, σοτηροτγίᾷγα ἵν, 7, 1. 
11. 

Ανακράζω, ὑπάς ἀνακραγόντες ἵν, 4» 
20. οἵ οὐ σεϑ ἵν, 8, τ. 

᾿Ανελαλάξζειν, σὐποϊατηδτγα, οδ τη τἰ]δως 
αἰαογιεῦ ῥγωίμεσι ἐπεμηζόως εἰ ααεο 

οἱαγπογεῖπ ἰαηφμα βαπεη αἰαοντία!ῖς 
φαὐεηήδμς ἵν, 3, 10. ᾿ 

᾿Ανωλάροσειν, ἉΤάΕΓΕ νν» 2» 24. 
᾿Αναλεγόμζεενον εἸδῖ ἰ1, 1) 17. ποΐ, 
᾿Ανώλωσος, ἸΠΕΧΡΌΡΏΔΌΙ]5 ν, 2» 20- 
᾿Ανα μένειν, εχίρεέξϊατε νἱ, 6, 1- 
᾿Αναξυρίδες, ὈΤΆσΟΘΒ ἷ, 5, 8. 
᾿Αναπαύεσδαι, αὐἱοι! τε ἀᾶτε, τεηαὶ- 

εἰδεῖς Εἰῤ «ρου, Μ5 23. 1,» ἂς ἃ". 
ἐν. ἐν ἃ 5: οὐδ᾽ ἀνεπαύοντο κυλινδοῦν- 

χες ογὰϊ ἵν, 29) 4. υὐΪ οὐδ᾽ ἐπσαύονσν 
4εα!: ἀναπαύομαι ἐκείνης τῆς δια- 
νοίας, ΠΟΙ ΔΙ Ρ]ὰ5 ἀς Πᾶς τα σορὶ- 
ἴα α΄, ὅν 3 ἢ: 

᾿Αναπηδᾶν {Π᾿, 4, 27. δὶ οχ Οοάά. 
ἀπεπήδων {οτἱ επά πὶ οτγαῖ. Ὑὶάς 
Ἐριβο]απὶ δὰ Ββυτιπηᾶππατη. 

᾿Ανασπνεῦσαι ποιῶ, τε ρ᾽γαηαὶ ἔδουϊια- 
ἴεπὶ ἀο ἵν, ἱ» ῶς 

᾿Αναπράταειν τὰ πωρὰ σοῦ, Ῥετβοεῖς, 

αἰ ΔῸ5 ἴα ρεσαηΐδβ ἀσοὶρίαπί ν]]» 7» 
231. γάε συνανασπ'. 

᾿Αναπτύσσειν τὸ πέρας Ψ. ". ἵ, 10, 9. 
᾿Ανοστυνδάνομοι Ψ. 7. 1. ἼΟΥ, 

᾿Ανάρισφοι, Ἰτη τη 1, 10, 19. ἐψν 2, 
ἀπευνβ ανι ας 

᾿Αναρπάζειν τὰ ὅπλα, ΟΟΙΓΙΡΕΙΕ ΔΙΙΠΊΔ; 
“ει ϊγα νιν, ΤΆ ἘΞ 

᾿Αναρχίῳ, [Ὀ]Αῖο ἱπηρετῖο τα!" ατὶ Εν 
λα ἴδιο: 

᾿Ανασκενάζειν εἴσω, ΕΧ ἀρτὶ5 ἴῃ υτθετη 
ττδηξίετγα ν, τὸ, 8. 

᾿Ανασταυροῦν, ῬᾷΪο ἴ. ογταοὶ αβίρετε 1 
1 17. 

ΠΗ 

᾿Αναστέλλειν, σΟὨθΕΓΕ, ΓΕΡΙΪΠΊΕΓΕ Ὺ, 
Ἀμνυΐβς 

᾿Ανωστῆναι, ἴΌΓΡΟΓΟ, ὧδ 1Μ1110 1{]6ΥῚΣ 
ψἱλν4ς ὁς Ὶ 

᾿Ανασσρέφειν, ία σοῃνετγίεγα ἵν, 3, 29: 
ὃ, 28. ἀναστρέφεσθαι, τηοτγατὶ, ἔα- 
δἰεηάϊ ἤης αέϊο τείϊαγε ἱ, 1ο, 12. 
Τὰ ΤἌατη τοἀΐρσετε ροϊτεβαζεγη ᾿ἰ, 5. 

158: 
᾿Ανα: ταράτσω, ἀνατεταραγμένοι, ἢ ἢπε οτ- 

ἄϊῃε, πο αἰΐροῆτο ἀργηΐης 1, 7; 
10. 

᾽ } Ν - . Ἄ, 
Αναωτείνειν σὴν χεῖρω, ἰᾷ, η, χειροσονεῖν, 

τηᾶπηὰ {μὈ] ἴα ΓΒ Ταρῖα Γορεαι ἢν 2, 

θϑν σον Ὁ 8 εὐοδία τεσωμοένος, ετεέϊας, 
εχτόπίμβι, τον 2: 

᾿Ανασέλλειν, ἀξ (ο]6 οτδηΐα ἰϊ, 3, 1. 
᾿Ανωτίϑημοι εἰς σὸν ϑησαυρὸν, σοηΐεοτα- 

([πῈ Δ 1η 14 τεσοηαὶ Ταῦεο ἰπ ἴΠε- 
ίδατο, ὦ. 6. γεσοβίαομίο, (᾿ αροο, ψεφ 
ἀοηαγῖα κ ἐπεπίεη ες γμα γεσονάεγε γῆ 
ἰρόαρι! ν, 3, 5. σοηΐεογαγα 26. 8. 6 
Ἰάδτη νεγθ Πὰ τοροία] ἰῶς χῳδι 

᾿Ανατοΐφειν, ὨΓΓΙΓΕ ἸΝ, 5.» 35. 

᾿Αναφρονεῖν, δὰ ἀπάτη πηεηίεηι τράϊτα 
ἵν: δὲ: δι ηθῖν 

᾿Αναχάζειν ἵν» 19) 16. ἀναχάζεσθαι ἱν; 



ΙΝΌΕΧ ΘΟΕ ΕΟΙΤΑΤΙΒ. 

,7» 1ο. ἴδ ὙδΕΙ βΈΓΕ, 
"ουγχωρῆσαι, Ἡ ἴγοῃ. 

᾿λναχωρίξω, τεοράθις Ἰᾳθεο ν, 2, 10. 
᾿Ανδράποδον, τη δ ΠΟ Ρ ΠῚ ἱν, 1, 12. 
᾿Αιδείξισϑαι, νἱγα πῇ (6 Ῥγοζατε ἵν, 3, 

34. νῖγεβ ἱπῖθηάεσγο, ἴε ἀρίταγε ν, ὃ, 
15. οῤῥ. βλακεύειν. 

᾿Ανεισεῖν, ΡΓΟΠα Ποΐαγα, ἐφ ῥγάοορθ ἰὶ, 
ἂν θεν, 2. 18. 

᾿Ανεκ πίρμεσλημι, Ἔχρίθο ἱ 111, 4: 22- 

᾿Ανεπιλήπσως, ἤπε γτεργεπεηῇοπηα, ἰὰ- 
ἴο ν]], 6, 37. 

᾿Ανερεϑίζειν, ᾿γὍ ΓΕ νἱ» 4» 9. 
᾿Ανερωτάω ὶὶ: 3. 3: 

᾿Ανέχεσϑαι {(ε σοπίϊηεγε, ἰγᾶτη σΟἢΪ- 
7: ν᾿ 8; 6. ΥΥ, δ. 14. (υπιηρέθ; 
ὩΟΠ Ρδτὶ [6 [ΘΎγογὶ 1, 7, 4. αὐτοῦ βα- 
σιλεύοντος, ἴεττε αἰ ᾿ρίε ροιδίατ τα- 
ΤΠ 1Ϊ, 291. 

᾿Αγεψιὸς, σοη!ΟὈτί Πἰ15 ν]], 8, 9. 
᾿Ανήκει, ῬΙΟΟαΓΓΙζ, ΡΟΙΓΓΙΡΊΓΩΓ νἱ, 2», 3. 

᾿Ανήκεσσον κακὸν, ΤΑΔΪ ΠῚ {ΠῚ ΠῚ ΠῚ», 
αυοά οπηηεπλ τηξαϊοϊηαπὶ τείραϊα 
ἀν 8. 1, 18. 

ἰΑνὴρ, νῖγ ἔογιϊβ ἴ,) 79 3. 4. νἹΓ Ροΐθηϑβ 
Εἴ ΟἸαγαβ νἱΐ, 1, 21. 270 οὗτος ἷ, 3, 
12. ίεομαμῖσε ααάτίμν που μι, τ“ 
ἐχϑρὸς ἀνὴρ ἷ, 3, 20. ἀνὴρ ἹΠέρσης ἰ, 
δ. 1. 

᾿Ανϑέμιον «. “1. Ὑ,), 4.) 32. 
᾿Ανιᾷν σι σοὺς φεύγοντα:, ΔἸ] .8πὶ τηο- 

Ἰεβιαπι Ἔχ! θογα 1119 3.9 19. ἀνιῶ- 
σϑαι, ἀοϊετα ἵν, 8, 26. 

᾿Ανιέναι, αἰπηϊτίετε, γαγηϊτογε υἱἱ, ό, 
30. 

᾿Ανιμεξν σοῖς δόρασιν, ΔΙ ]5 ροττγεξε!85 16- 
νᾶγὰ δαίσεπαἀδηΐεπι ἵν, 2, 8. 

᾿Ανίστηροιι, Ἰηναάο ἵ, 55 3. ἀνέσσηκα, 
Τα ηπο, πο υἱζοτί5. ργοργεάϊου ἰ, 
ὌΣΣ 

᾿Ανίσχιει ὃ ἥλιος, ἴ0] ΟΥ̓Γ[ᾺΓ ἴ1».1,.3. ΥἹ]» 

776. 
ἼΑνοδὸς ἰώ. φά. ἀνάβασις, Εχρεα το ἴῃ 

Αἤβαηι Γρϑγίογεῃ ἰἰ9 19 1. 
ἴΑνοδον ὅρος, διά. ἀδιέξοδον, ἰηνία 5, ἰη- 
ΟΕ 5 ἵν, 8, τὸν 

᾿Ανοΐίγω, ἀνέῳγον ν, 5, 20. πο. 
᾿Ανορία, ΕΓΕ 15 ἂο ΑΠΌ] αἵὰ νιῖᾶα ν᾽, 7. 

33. Ανομος, νὶο]επῖαβ, Ιεσατῃ ᾿η{|- 
ταςΟΓα 406 ΘΟΠΙΕΠΊΓΟΓ νἹ» 45» 12. 

᾿Ανομοίως ἔχειν νῦν καὶ ὅτε, αἰϊο ἸΙοσο 
εἴϊε. παης φαδῖ τὰ πὶ, 40 Π1 ν]], 7» 

δεν ρα ἊΝ ν 
Ανταγοράζειν, νοὶ ἘΠΊΕΥΘ ἵ, 5, δ. 

᾿Αντάκουσον, νϊ]οἰ τὰ Δα! 11, 5.9 16. 
᾿Αντεμολήϑειν, τα αΠοΥΔ αὶ οδαΐα τα - 

Ρίετγα εὐ ἸἜγα γα ἵν, 5» 28. 
᾿Ανφεπιμελεῖσθωι, νὶοιπι 

ἄδλγα 111, 1, 16. 
᾿Αντευποιεῖν, ΡΓΑΙΙαΙ, ΓΘίθιγε ν7) 5), 21. 

τὰ συγχώσαι;, 

΄ 

ΟΡετατα 

᾿Αντίος, δἀνουα5 1), 8. 24. 

᾿Αντσὶ, Ὁτο, ἰἴοοο ἴ, 1, 4.: 7, 16. ὁ τῷ- 
ξίοπε σ᾿. ". ἵν, 7, 6. ἐπίεί σία ϊν 
8 

᾿Αγσιδιδόναι, Τα αογς ΡΙῸ [11|)2) 3» 
19. 

ἰέναι, ἴτα 
σοηίτ ἰ, ὃ, 17. ἀντίοι ἢ, ἀϊνετῆ Ὁ 
115 αὕο05 νἱὶ, ό, 34. 

᾿Ανσισαραϑεῖν ". η. ἵν, 8, 17. 

᾿Αντιπαρατάστεσλλαι, σοὨΐγα ἀοίο τη 1ἢ- 
Ἀγώοτα ἵν, διθι 

᾿Ανσιπαριίναι ϑς 1 υδν Ων ὙΠῚῚ 

᾿Αντ πάσχειν, νοι ἀσοίρετε οαἰΔ- 
ΠῚ ΠΕΘΤΣ 11, 5. 1» 

᾿Ανφισοιεῖνγ νἱ ΟΠ ἤπη ποοεγα 1119). 3») 7.᾽ 
12. ἀνσισοιεῖσγαι ἀρχῆς τινι, ΟὈΓῆ 
ΔΙίααο σοηζεηάογα ἐδ τγΟΡηΟ ἰΪ, 1, 

ἜΒ ᾽ ᾿Ὶ 4,..κ.4 
11. 112).3», 23. ἀλλήλοις σερι ἀνδρο:- 

γαϑίας, σοτγίατο ἰηΐεν (Ὁ ἀα ἔοτιτὰ- 
ἀἰηῖα ἰαυαάθ ν, 2, 11. ἀρετῆς, 46 
ξουγτ τ ἀ1Π15. Ἰᾶὰἀε σοητδηάεγθ ἰηνὶ- 
ΘΟ. Ζυ Ἰ: 

᾿Αντισορεύεσθαι ἵν, 8, 17. γ10ΐ. 
᾿Αντίπιορος λόφος, εχ ἀἀνετίο ἤίμδ5, Ορ- 

ΡοΠτα5 ἵν, 2, 1. ποΐ. 
᾿Ανφισσασιάξειν ἑαυτοῖς, ἰηεΥ 1ὲ ἀ{Π|-᾿ 

ἀδγὸ, ΓΙΧΑΓΙ ἰν. 1, 27. ᾿Αντισσασιῶ- 
σαι, ἴα δτὶο σοητςΓγατῖα.ἷ9 1, 10. 

᾿Αντισφοιχοῦντες ἀλλήλοις, 8.1] 4}118 τα - 

Τροπαθηίεβ, Ὧσ ολονὶς ν, 45 12. 
᾿Αντιστρατοπεδεύεσλει, Εχ δήνετγίο οδ- 

ἥτα. ρΡοπεῦθ, ὈΕ] 1 ΡΈΓΕΓΕ νἱ]ν 7» 

33. 
᾿Ανσιτάσαειν λιμόν τινι, ἴατηθτῃ αἰϊοαὶ 

ορροῃότε [ἀπαθδτη Ὠοῆετῃ 11. δ, 
19. ᾽Ανς τιπάτσεσθαι, ΔΟΙΘΙῚ ἰη βγεῖ 
σοηῖτγα ἵν, ὃ, 5. ἀνσισεταγμένοι, ηαἱ 
δοία ᾿Ἰηταξι απ δὰ Ὠοῆεβ ἐχοὶ- 
Ρἰδηάοβ ν, 4» 23. ἀνζιτετάχασαι ἱν, 
ΟΑ 5. 710 ς, 

᾿Ανσιτιβμῶν, νὶ οἰ πὶ Ὀεηαἤο 5. ΟΥΠΑΓΕ 
Υ τας ΤᾺΣ 

᾿Αντρώδης, σἈΝΕΥΠΟΙῸΒ ἵν, 3») 11. 
᾿Ανύσασϑαι, σοηΐξα 1] νἱΐ, 7, 24. πού, 
᾿Ανυστόν. ὡς ἀνυστὸν, ηυσδηίατῃ Βεῖὶ 

ΡοΙΘΗ 1, ὃ, τι. 
ἤΑνω, ζατία τι ἵν, ὃ, 28. πορεύεσθαι, 

αἰσεηάετο, Γα τ πὶ το άδτο ἵν, 1, 6. 
στρατεύεσθαι «. 1. νὶϊ, 55. 9. νεΙα5᾽ 
Ιοσὰ τηθαϊτοτγάηςξᾶ ἴω 771 (. ἴῃ Ἰοσὶ5 
πε αϊτογτα ποἶβ, ΓΕ ΠΊΟΓΙ5 ἃ στη δῖ, οῤῥιε 
ἐπὶ ϑαλάττη νὶὶ, 3. 16. ἀνωπέρω τῶν 
μασϑῶν, [αρτὰ ΓΩΔ.}}185. 1, 4» 17. 
ἡ ἀνωτάτω κώμη, νὶοὰβ ΤᾺ ΡΓΤΕΠ.15 
νἱϊ, 4,11. ἴανωδεν, 6 Ἰοοΐ5. τηεα!- 
τογγα 615 [01]. ΤΙ γβοϊϑα νἱϊν 7»), 2. 

᾿Ανώγαιον, (ΕἸ|1]ὰ ἴῃ {ὈρδΙοσὶ ϑα τὶ 
Ράγίθ ν, 4» 29. 

᾿Αξίων νέμειν, πὶ σαΐψας {πσδτα 
ἢνε ρῥεθϑηΐϊατα ἢν ροηδηὶ νὶ, ό, Ρ ᾽ 
5:1: 

Β, 



ΙΝΌΕΧ ΘἈΖΟΙΤΑΤΙΒ. 

᾿Αξίνη, ὈΙΡΘΏ 5, δἴοϊα ἱ, 5» 12. Ὑἱ]Ϊ, 
(, αὐ. 

᾿Αξίος πολλοῦ, ὉΠῚΠ ΠΛ. ἵν, 19 28. 

εἾ, ἃ; τᾷ: ἄξιον εφ. τη. ΦΡΕΝ Ρτε- 
τίατη εἰ ΥΙ, 5,13. 18, ἄξιον. βαώσι- 
λεῖ, εχ τερὶϑ ἄϊρηίταις} ̓ ἰ8 ΖΕς 

᾿Αξιοσσράπηγος, ἀἰρηὰβ 4] ἀποὶθ πτὰ- 
ΠΕΙ͂Ε Πιηραίοτν 111,1» 24. ΠΟΥ. 

᾿Αξιοῦν, ἀἴρίια πὶ ἸαἀἸάάτεα ἱ, 9,15. 1], 
2,7. Θηπυπι σσηίεθ τ, τ, οὐ 2: 
νἱϊ, 3, το: δχιβίτγηδίε, δπέμείε ἢ], 
Τ, “χ᾽. ψ ΕΠ 16:1. ἐσ. 8. ννΑ 9: 0} 
ἤν 20. Ῥδιοίδ, ὐάτο Ἢ,.1. 8. 5 Ὲ. 
20. 

᾿Απαγγέλλειν; ΤΕ ΠΟΤΕ 1, ΤῸ» 14. 

δον θα ον: .4» 23. ἈΡΕΙΠΓΕ α6-. 
οτδίαπῃ ΘΟ. ΠΙΠ ΙΕ ἰἱ, 3,0. 

᾿Απαγορεύειν, [αἰ ατὶ, σΟη ΟῚ ἷ, 5», 3- 

» ὃ, 3. ; 
᾿Απαϑὴς κακῶν, ΕΧΡΕΙ͂5. τηδ] σα, ᾿]- 
16" Ὑ11; 7 98: 

᾿Απαίδευτος, τα δ, Πηπηρίεχ, ρᾶγὰ πὶ 
ΘΟ] Πὰς 11, ὅ, 26. 

᾿Ασαίρειν, [οἶνο πανί ξαίαγας, ῥτοβοὶ- 
ΙΟΟΥ ν]], 6, 33. 

᾿Απαιπσεῖν, ρΡοία]αγα ἵν 2, 11. ν, 8, 4. 
᾿ φὼ ὅπλῳ τινὰ, ἈΤΤΩἃ Ροβα]ατε ΔῸ 

8]. 11, 55 3. ἀπαιπήσονται σὸν μι- 
σϑὸν νὶϊ, 6, 2. 

᾿Ασαλὸς, ἰεηΕγ, Π10]]1ς 1, δ, 2. 
᾿Απαλλάττειν, ἀτηονεγε, ε τηδάϊο τοΪ- 

Ἰεγα 11], 2, 28. αἰΐοεάετα, ἀανοι 
10771,91671 ν, 6, 32. ἀπαλλάτε:σθα; 

ἔκ τῆς γῆς» ἀϊοράετε, ΔΌΪΓΕ 6 ἴδττᾷ 
νἱϊ, ὅ, 2. τῆς στρωσιᾶς, Ἰγπρογ ΠῚ 
ἐχειοϊίαβ Ὡθάϊσαγα ν, τὸ, [κ. ὠσπὸ 
σῆς στρ, ἀϊίοβάετε ἃ ἐχοτγοίτα ν]], 
10 4. ἸΙΌΕΓΑΤΙ νη 1, 13. κακῶν, ἃ 
ΤΩΔ}15 ΠΙΌΘΓΑΤΙ ἵν. 3. 2. 

᾿Ασαμείβεσθαι, τε ροπάοτο εἶν 

σεν ΗοηηδνἸομεη. 
᾿Ασαντᾷν, ΟὈν!ατ ΡῥγΟάϊγα 11, 3, 17. 

ἵν, 6, 24. ςαία οὈνίαπι Πετὶ ᾿Ϊ, 4» 
25: ᾿ 

“Απσαξ, ὡς ἅπαξ Ἡεραμες ἵν, ὙΡ ΎΣΣ 
7οΐ;, 

᾿Ασαρασκεύωστος, ᾿πλρατγαῖαβ ,, {Ὁ 

20 Υ, ἘΣ Ὁ  ν ς ' 
᾿Απαυδημερίζειν, εοάετη ἴα τϑάϊγα ν, 

ΤΕ τς 
᾿Ασεισιεῖν, ᾿πίδγαΐϊσεγε νἱϊ, 2. 12. τὴν 

σαρωτηγίαν, τὰ 58. ἱπχρεγᾶιτογί τ 
ΔΌΔΙσΔΓΕ νἱϊ, 1, 41. 

᾿Απειρηκὼς, ΕΠ 5 ἀδ νία ἰΐ, 29, τό, 
ἀπείρηκα, [αϊϊδαῖαβ ΓΤ ν» 1, 2. 
ἀπειρήκεσαν, ἀεΐαι ρα αγᾶηϊ νὶ, 3, 

ἔτος : ᾿ 
ἼΛσειρος, ταὶ βετεπάδε τ ροηας5, Π}]- 

Ἰὰπὶ τεγτα αἱ τη Πα ΘΏ5 ἰἰν 2» 5. 
᾿Ασπελᾷν τοῦ λόφον, ἀξ οοἸ]6 νἱ ἀε]ρετα 

111) 4» 40. 

δ.) 15. 

᾿Ασελαύνειν, ΡτοβΟΙΟΙ, ΔΌΪτΕ, ἀε ἐφαῖ- 
ἐϊδμ5, ζογ γε ἰ. εἾ δ. νου ΚΣ 

᾿Απερύκειν; ἄτοετε ν, ὃ, 25. 
Απέρχεσθηαι σοσοῦσον, ἰρέῷ ἰητοΎϑ}}Ὸ 

ΔῸ 1}}15 ᾿ετ (δοαία ἵν, 6, 13. 
᾿Απέχειν, ἀπε ἡ. δ... "7: νὶ, 3. ἃ. 

ἀπέχεσθαί σινσ:, ΔὈΠιπετγεὶ 1], Ι,.»32: 
Φίλων, αὐϊίπετε δὉ ἰη)υτὶᾶ ἀὐαϊοὶς 
Ἰηεγεη Δα ἰϊ, 6, το. τῆς Ἑλλάδος, 
οᾶτετε Οτϑοῖα, ἃ Οταοῖα Ρτο θετῖ 

ν, 4, τῶῖ͵ο. τ᾿ 
᾿Απεχϑάνεσϑθαι, ᾿ῃν τῇ εἢε νἹΐ, Ὁ» 

34. τὸ ἀπεχϑ. πὸ οἀΐο οἵΐεῖ ἱϊ, 6, 

τον 
᾿Απσιέναι πρός τινῶ, ἄεβοετγε αἀ αἰ τᾶς 9, 

29. 
᾿Ασιστεῖν, αἰ ἀογα 11, 5, 6. ποη ρᾶ- 

τοῖα νἱὶ, 6, 13. ρᾶτγατῃ ἀϊέξϊο δι άϊεῃ- 
τετῇ 6Ππ 11, 6; 1. 

᾿Ασπιστίω, αἰ ἀεπεῖα 11, πη 21. νυ], 7» 
30. Ρετβάϊα, Πάει ν]οϊδίῖο 11, 5, 21. 
{7 2.) ἢ: 

ἼΛσισσος, ἰηβάα5, συ] διάες Ρᾶτα τα δᾶ- 
Ὀετὶ ΡΟ(ΕΙ͂ ν]], 7, 24. 

Ασλεζος, οορίοἴα5, ἸΏΒ Ώ85 ἴϑν ἀξ αὶ 
᾿Απλοῦν, πὸ, ἢπαρ οἰτᾶ55 Ἰηϊδρτταβ ᾿ἷν 

6, 22. ἁπλοῦς "ὃ λόγος, ΤΕ8 ΠΟΙ ἐρεῖ 

οι βόγαπα τη ὈαΡ θ.8 εἴ [τα άϊδὰ8 
ν; 8. 18; 

᾿Απὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου, δ: υηο ἤρῃο 
ἀαΐο 1ἷ, 5» 32. ἀπὸ τούτου, Ὦδο ἀξ 
σψαία ἵν» ὅς. 3. (δ. ῥγὸ ἐκ ὁ, ἔν οι 
ἵ, 9, 6. ἀπὸ ἵππου ϑηρεύειν, 6 εψφαὸ 
νεηδτὶ ἷ», 2, 7. ἀπὸ παραγγέλσεως, 
7.6, αὐ ρτιου ρα πη δγᾶς ἱν. 1, δ. 
ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, [υἃ 'ροηῖε, Πη6 
)αΠι ἀποὶς ἱ, 2. 17. ἀπὸ κοινοῦ πρέ- 
φειν, σου πα 1 [πλῖὰ αἰετε ν, 1, 
12. ἀπὴ κοινοῦ γίγνεται, δι ρυδ]ῖοο 
οοηῇ)ῖο ν, 7, ι8. ὃ ἀπὸ ποῦ στρα- 
σεύμαωτος, 4] Ρτοροιὲ χετγοῖζαί ΥἹν 
2») 19. σολὺ ἀπὸ ποῦ ἄλλον στρ. 

Ἰοηρο Τρᾶῖῖο ἃ οεθτετῖβ ΟΟΡ 5 11,3, 
9. 

᾿Αποβαΐνειν, 6 παν θα5. Ἔρτγεαϊὶ ν, Το, 
171: 3,2. ὀνοπίαπα ΠάΌΘΓα νυ], 8, 
22. τὰ ἱερὰ ἀπέβη. 

᾿Αποβάλλειν, ἀταϊττοτα ἵν, δ; τοὺ τ 
Ἐς 

᾿Αὐπβιβώξων, [ΓΔ] ΠΟΕΓΘ ἵ, 4, ὅ- 
᾿Αποβλέσειν σινὰ, τείρίσετο 8114 6Π|. 

μη αη σαμία ᾿ἰϊ, 1, 36, ΟΘΟΌΪοΟΚ 
σοηνετίεγε ἴῃ αἱ. ᾿, 8; 14. 

᾿Απογιγνώσκω ποῦ μιά χ εσϑλαι, Ρυξηδηάι 
σοη ἢ] πὶ Δ) ]οῖο 1 Ἶγ 7,.19. ποΐ. 

᾿Αποδείκνυμι στρατηγὸν, ἱπιροταίογοιῃ 
ἐλοῖο, τομέϊα0 1 5 2 ἀρ θυ δὰ 
ἀσοδείκνυῤῥαι εὔνοιαν, ὈΣΠΕν ΟΪΘ πιὰ ΠΣ 
ἀξοϊατο υἱῖ, 79 46. γνώμην, ταεᾶτα 
Τεπιεητίαπι ἀξοϊαγο ν, 5» 3. ἀποδε- 
δειγμένοι ἦσαν, ἴ(, γνώμην ν) 27 9. 
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ἀποδείκνυσϑῶι πολεμίους, Ὠο 65 ἀ6- 
Οἰαγασγὶ νὶ!, 1, 26. 

᾿Ασοδέρειν, ἀχοοτίαγα ἢν 5, 9. 
᾿Α ποδιδόναι, ρτϑοίϊατε ργογη πη 15». 79 

δ. 18, ἀσποδίδοσϑαι,, νειάστε νἱΐ, 2» 
ἅν, δὲ, υἱὲ, ἢ, 8. φέρ. 

᾿Αποδιδράσκειν, οἰὰτη δυΐαρετς ᾿4 υἱ 
Ποίοϊαβ αὰ0 αἷς ἔαρετγίῖ: (πιὰ ἀσπο-- 
φεύγειν εὲ ἴα ἀυΐαμογα αἰ 4}58 Ποη 
οἂρίαϊαγ. Ποσιες οἰαφίσμς οΠ 1, 4, ὃ. 
Εἰ, 29 13. νἱϊν 37) 11. ἀποδρὰς ᾧχε- 
4ο, ΔΟΪΌΡΙς ν, 1, 16. 

᾿Αποδοκεῖ, πλΐη5 ρἰασεῖ, ραεηϊζεῖ 11,3, 
9. 

᾿Αποδύειν, [ῬΟΙ Πάτα ν, 8, 22. 
Ασοϑεν, Ρίοοα] 1, 8, 14. 
᾿Ασοθϑνήσκειν ὑσό τ. Ἰηϊογῆσὶ δῸ Αἱ. 11, 

ϑππλυε γα τε νἱϊ;» ὅν. 13. αἱδὶ 
εἢ ἀσποθανοῖτο ἴα. 

᾿Αποϑύσαι σῷ Διὶ }ν, 8, 25. ποΐ, ἰϊ) 2» 
Ἰπο,). Ὅν; 12 

αἰὐλσδόίνος,, ΘΟΙΪσῃϊαν Ψν..35..2.: Τοῦ 1. 
δασοίδοι, Φοϊοηΐ , ν, 4.0. σε 9, 16. 
ἀσοικίω, σο]οηΐᾷ ἵν, 8, 22. 

᾿Ασοκαίειν, ἄξατετε, δάυγεγο, ἐδ  γρονε 
ἵν, 5,. 3. ποί, ἀποκαίεσιγαι, αἰδ 77167)1-- 
ὄν:ς σογῥογῖς, 486 νὶ ἔπ ροτὶ5 άαῆα 
ἀδοϊάμσηϊ ν|], 4. 3. 

᾿Ασποκαλεῖν, δανοσᾶτε Τδογίατῃ ν]ΐ, 3» 

ἡῤδν, ὧν : , 
Ασποκεῖσϑαι, σοπαϊίαπη εξ, γείδγνατγι 
ἐπ ἜΒ.ν υ; 43.327. 

᾿Αποκλείειν, ἰητετο  αάεγα ἵν, 3, 20. 
᾿Ασοκλίνειν, ἀξ να ἀδοιί πᾶγα ᾿ἰ, 2, 16. 
᾿Ασοκόσπτειν, ἀ6]σαγα 11], 4539. ἵν, 2» 

αγυ θαι δῖ ΥἹ!,. 49 18. 
᾿Αποκρύπσομαι, νἱὰβ ὕποκρ. 
᾿Αποκτείνω, ἀπέκτονε αἴξ 1), 1.11. Ὁ] 

Οοάά. ἀπέκτεινε ἀδηϊ. 
᾿Ασποκτιννύασι νἱ, 1. 5. "0, 
᾿Αποκωλύξιν σῆς ὅδου, ᾿ἰτηρεάϊτε 400 

ΤαΪΠῸ5 ἰἴοΥ [δοῖαϊ 1112). 3, 3. 
᾿Απσολαμβάνειν, τεσ ρΡΟΥΑΓΘ, ΓΘΟΊΡΕΓΕ 1; 

πὺρατλν ἃς 8: νἱ» 2.34. 1Π6ΓΞ: 
οἰαάετα 11, 4» 17. ἀεϊξεγα, ἀσο- 
λαβὼν ποὺς ἐπιτηδειοτάτους νἱϊ, 7) 

τς 
᾿Ασπολείπειν, ἀεῆσετα ἵν, 5, 14. σινὼ, 

το! Πα υ6 ΓΕ αἰ. ΠΟῚ σὰπΠὶ 8|1400 τα- 
ἤδτε ΥἹ, 3, 4. ἀπολείπεσθαι, τοτηᾶ- 
ὭΘΓΕ ἵν, 55. 16. τονόος, ΔὈΕΙΪ8 δὺ αἱ, 
νὶ, 1.) 26. τῆς τάξεως, αἀρίετῃ ἀείε- 
ἕδηδ ν᾿ ἃς 26. 

᾿Απόλεκτοι, εχῖταὶὶ ἣ, 3: 15. 

᾿Απολλῦνα, τὴν ἀρχὴν ὑσὸ Περσ. [τ ρ6- 

Το Ῥτινατὶ ἃ Ρεγἦβ 11], 45» 11. σολ- 
λοὺς ὑπό «. τη]ῖοβ. ΤΟΥ ΠῚ δ πΠ,Ϊ- 
ἴεγε ρὲγ ἃ]. υἱΐ, 2. 22. ἀπόλλυσθαι 
ὑπὸ χιόνος, Ὠἶνε Ῥετῖγε γν8}1.}} 

᾿Αφολογεῖσδμαι περὶ φ, ἴε ἐχουίατο ἀς. 

ἃ]. ν, 6, 3. 

᾿Ασπολύειν σινὰ τῆς αἰτία:, ἸιθεΙατς 8] ῳ. 
4επὶ ἃ συ]Ἱρὰ νὶ, 4» 16. 

Απσομάχεσθαι, ΤΟρυρΠαγο, τοηϊτ νυ, 
10, 6. 

᾿Απόμωχιος, Δ Ρυρηδπι [Π{1}15 11], 4; 
ὥ,2(ς Απ',, Τα ῶ» 

᾿Αποπέμσπεσθαι, αἰτηϊτογα ἷ, 1, 5. υδὲ 
δηΐξα εἴας ἀνεπέμπετο. ϑεὰ ἀσο- 
πέμπειν τοὺς δασμοὺς Ἰ, 1, ὃ. 

᾿Αποπήγνυσμαι, ΘΟΠοΟΓΕΙΌΕΓΟ ἔτίροΓα νῷ 
8,.18. 

᾿Αποσηδάω, νὶάς ᾿Αναπηδάω. 
᾿Ασποσ'λεῖν, πᾶν ἀογηὰπ ρτοδοιϊ(οὶϊ ν]ΐ, 

1.4. 
᾿Ασπόσλους ν, 6, 30. 

᾿Ασποή ορεύεσνθαι, ἃΌΪτΕ ν, 6, 33. 
᾿Ασορεῖν, σᾶτογα αἰΐααᾶ τα, ἱπορία [4- 

αίθίθ. ἐς λρ ϑυ στ, ὅθ. ΞΘ: βη, τῆς, 
πούσοις, ΟὟ ἤεδο τηᾶρηᾶ ΔΕΠοἱ {0]]1-- 
οἰζυάϊηε ἱ, 3, 8. πού, ΘΟΠ ΠΠ} ᾿πορεπὶ 
εἴ 1, 5, 13. νἱϊ, 3. 20. ἀπορεῖσηαι 
διακρῖναι ν, 9, 22. Ὠφοπίατα, πείοϊγα 
Ψη1,3..28ὲ 

᾿Απορία, ἀἰβηου τα5. τεὶ εβηοϊεπάθ, 
οοΙΠΠΠ οαρίεπάϊ ἱπορία 111, 5, 7. 
ἢ, 1,2, 12. ᾿ 6 τὸν ὙΠ νετδι 
ἀσορία ἦν, ηπαοτηοίο εχ ταὶ αἰ ΒΗ ου]- 
ταῖα ἐχρεάϊγὶ ροῆτϊτ, Ποη τερογὶεθᾶ- 
ἘΓΆΙΣ ΧΎ] χι Τὸ 

"Ασπορος, Αἱ Ἰρηοτγαῖ γα οποτα [6 6χ- 
Ρεα!Έ πα! εχ αἰ ΠΠ οἰ ται! ΟΝ 1ἴ, 5. 21. 
ογρίθιυ5. ἀοβίταῖαβ μψ. 2η,, “αν. γι. ν, 
6, 20. ἄσπορον εἶναι, δΠετὶ ἤθη ΡοΟΠἘ 
ἘΠ 11, 3, 4. νἱ, 4..23. ἄπορος ὁδὸς, 
116 Γ ᾿ΠΊρΡ ΘΓ Ἰα ΠῚ» νία ᾿πΙῸ ρεγα 1] ς 
ἵν 4; 4. ποταμὸς, 401 (τα ἢτὶ π6- 
4φυϊῖ ἷν, 1,2. ὅρος, αἰ Π01}15 ἰταπῆτα 
1], 59 18, "Απορα, ἀπ οὐ] αίεϑ 11,2, 
Ἐυ- 

᾿Ασπόῤῥηπον, ΤΟ Π ΠῚ, σοἰαπάατῃ ἱ, ὅ, 
5. ἐν ἀποῤῥήτῳ ποιησάμενος λέγει, 
ἰἀπηυὰπιὶ ἃγοδηιτη δροῆὶϊζ νἱΐ, ὅ, 

Ατϑν νι κἀπὶ ς 
Ασοῤῥωξ, Ῥτερταρί8 νΙ, 2, 3. 
᾿Ασποσήπεσθαι, (6 ἐο, σι) ποηηόνγα 7γ1- 

ξογς ἡγᾶα εἰ ῥείγεξαξία ἀδοϊάμηπ ἵν, 
δ, ϑαδος τ δ. τὶς 

᾿Αποσχάστειν, ἐοῆὰ ἀποεηάᾶ ἴτοτ ἱτὰ Ρε- 
ἀϊθῚ1:4..4 

᾿Ασοσκηνεῖν ἐά, φά. ἀποστρατοπεδεύεσλαι 
1, 4, 35. 

᾿Ασποσσᾷν, ΑὈΠίΑΠεοτε ἱ, 8, 12. [ε]απ- 
δέτε ἂὉ 4}}15 νἱϊ, 29. 11. ποΐ, ἀποσσξ- 
σϑαίΐί τινος, ΔῸ αἰ. ἀἰσεάετγα 11, 2» 12. 
ὃ ὅν 3. ὍΣΣ 

᾿Αποσταυροῦν, νΆ]Π1Ὸ Τὰ ΠΙΓΘ νἱ, 3, 1. 

᾿Αποστέλλειν, ἀϊτη τε 11». 1. 5. 
᾿Αποσαρατοπεδεύεσμαί τινος, ςαἤτα Ρο- 

ΠΕΓα ἰπίθγνδ!]ο ἰΐᾳαο δ 11» 4» 34. 
νἱϊ» ὅν 1. 

᾿Αποστρέφειν, ἀνΟΟΆΓΕ ἰΪν, ὅ, 3. 

Β4 
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᾿Ασποσσροβὴ, του] ΠῚ ἰΐ, 4, 22. νἱΪ, 

,, ὅ» 34: ἀρίως ψθ' 
Ασποσώζειν, (αἰνοα ἀεάμποσετε [ἢ 1» 3» 

τδὃ. 
᾿Αποταφρεύειν, ἕο Πὰ ἀμρῖᾳ γησηΐτα νἱ» 

357)1. : 
᾿Ασποτείνειν; ἀποτεταμένα εἰς σ΄λάγιον ἐκ 

σὼν ἀξόνων, ἴαϊοε5 εχ αχίθ5 ἢ οΟὔ- 
Ἰαααπὶ ροσγεξῖθο ᾿. ὃ, το... 

᾿Ασοτειχίέξειν, Ταῦτο οχ ἤταθηάο νἱα τ 
Ιηταγο] αάεγα 1ἰ, 4» 4. 

᾿Αποφέρινειν, ΔυΓοΪ ἀετα 11], 4. 29. ἰΪν 
ό, τ. ἀποτεμόντες Ν, 4. 17. ποῖ. 

᾿Ασποτίεσναι, ὉἸΟΙΓΟΙ 111, 2, 6, 
᾿Αποτιϑέναι, δα αἴα τι Γαταγατη τεσοη- 

ΠΈΡΙ Εἰς 5. ΝΕ. 
᾿Ασότοριος, ρτϑοιαρίαβ ἵν, 1, 2. 
᾿Ασοτρέπεσθαι, ἃ νῖα σοερίὰ ἀεβεξϊετα 

“1. να ἀν 10 Σ᾽ 7.5 651... 
᾿Αποφαίνομαι γνώμην, ἀἷςο Γετεητα τα 

Ἰν δ» 9. 
᾿Ασόφραξιν σοῦ παρόδου λύειν, οσοἰ [Ὁ πὶ 

1{ἘῚ ΔΡΕΙ͂ΓΟ, {τας Πα πὶ ρματείδοεΓα 
1ν5 2, 28. 2.6, 

᾿Αποχωρεῖν, ἀ1140] 1, το, 13. [ε τεοὶ- 
Ῥεῦθν, ΤΌΣ: ΧῚν 2. ἾΣ 

᾿Ασοψηφίζομαι, Τεοὰ5. ἀξοεῖηο ἰ» .4». 
16. 

ἡ το λιόϑῳ ΓΙ 5 δἴδοεν δα τεηὶ 56- 
τεηήδλτη ν, 10, 7. 

᾿Απροφασίστως, Ριοηῖε Η, ὃ, 10. 
᾿Αρα, ΕἸΡῸ ἷ» 7») 18. ὧρ᾽ οὖν μὴ νἱἱ, 6, 

Δ. 710], 

την τυώντες Υἱλ, 1,.12. ΟΥἿἹἱ εἴαὶ ἤδη 
» πού, ῬΙαῖο [μρ Ε΄. ἵν. Ρ. 169. σό- 

ἂν ἔφυγεν ἄρδην Ἔνε κρατησεῖσώ. 

τοολέμῳ. 

᾿Αρεσὴ Κύρου, Ἰ1ὈΕΥΑ ἢ [85 ΟΥτὶ νἱ, 2. 8. 
τοερί τινα, τ ΟΥῖτα Ἔτϑα ἃ]. 1, 4, 8. 

ἌΝ ΑΒΕΥΘΙΘΠΣΝ ον ϑανείκος 
Αριϑιμὸς τῆς ὅδου, τη Τατᾶ [Π] ΠΕΤῚΒ 1}; 

25) 6. ἀριϑιμοὸν πυοιεῖν, τι Τα ΤΆΤ ἐχ- 
δεοϊει πὶ ν] 5.1; 7- τοαρήγγειλεν ἀρι- 
μὸν κοωὶ ἐξόσγλεσιν τοῖς στρωςιώταις 

Ῥοϊνθηΐ 5. 
ἜΣ εὐ τα  ἀτιν δ ῥγίμιο αἰεὶ οἶδο 
ὯΝ τ διὸ ὧν» δὺο οι, 

15 ἀον 
ν"λρήλταν; οἷδ5 40] ΡΠ πγὰ8 αἷς αυοαὰς 

ΤαταϊατΓ, Ρταη τ ΠῚ. 1ν, 3». 30. 
᾿Αρισχοσοιεῖσθαι ἧ. 6. ἄρισπσᾷν 1λ}1,.3.) 1- 

'ν, 359. 
᾿Αριστος, ΓοΥΒΊ πιὰ ἵν. 3» 29. 
᾿Αρκεῖν, [υἱεῖς 11, 6, 20. ἀφκῶν, ἜΤΙ 

τουΐτας, ἸατθῸ 5 νὶ, 4» 6. οἷς σώζε- 
σϑαι ἡ; κωρτδδλὰ ψε) 9,1. 2» 

“Ἄρμα, οαττὰβ ὈΕ]]ΠἸΟῈ5. ἴ, 2») τό: 7; 
12: 

“Αρμάμαξα, Ὀαττηδηηαχα, τ ελισηἑηηι 
Ρεγβομα, ψμὸ τημέϊεγες ολμΜ Ωγ Ἵ, 
ὦ» 16..18- 

᾿Αρμόσας ἀσκὸν εται 1ἰϊ, 5, 10. ὉδΪ ὁσε 
μίσας ἀςά!. 

᾿Αγμοστὴς, Βαιπιοῆδ, "παρὶ ὑβναΐίμς, φαΐ 
17: μϑδεηι απ ῥγουὶηοιαη ἘΠ  μ7 σα 
φμδογπαηαάμθι ν, 57 19. νἷ» 29,13: 
ἂν», θὲ. ἰν ψ.58 αἱά, Μεωνῇ. Μη ρει]. 
αοολ, Ῥ. 113. Μεφφ. 

᾿Αρπάξζειν, ἀνίας Ἀτρεῖ ταὶ οοοαῇο- 
ΠΘΠῚ νἱὶ, 5, 18. ἁρπάζειν φϑάνω, 
ῬΙΙΟΥ νὶ ῥτεβσιρίο ἵν, ό, σ1. 

᾿Αφτᾷν, Γα!ρεπάετε Ἰαρίϑες εχ υτδυ 
τ δρυὸς 

᾿Αρτοκόπος, ΡΟΣ ἷν, 4.9 21. ποί. 
᾿Αρχαῖος, ΡΠ 5 ν]]ν 5591: Κῦρος, τὴ8- 

10Υ ΟΥΓᾺΒ ἴ, 9, 1: νόμος Υ]], 3, 28. 
ξένος, ἀπτίᾳ} Ὠοίρεβ 1], 1, 4. σὸ 
ἀρχαῖον, ΟἸΐτη 1,1, 6. 

Αρχειν δ. σέη. ἴασοτε ἰηἰτἰὰπὶ δίηπδ 
τὰ 4}115 Ἐχετι ρ απ Ργϑοῦαγα, ργθοῖγα 
ἰγ 4νυ 15. Π|,.2, 17. ἄρχεσθαι λόγου, 
ΟΟΕΡΙ. ἀϊοέτα 111, 2», 7. τόνος, δυέϊο- 
ΤΟΙ τε ο ΕΠ νον 34: ἣ 

᾿Αρχὴ τοῦ ταντὸς, ἱτηρετίατη [τη- 
ΠΊΠῚ Υἱ, 1, 1. Γεσίο ἃἰϊσα 5. ἀϊ- 
τοὶ [αδ]εξϊα ἷ 9, 13. ψὶ), "» 2. 
[ατταρίὰ τρῶν Ἰ], 3, 29. ἀρχὴν 
μὴ, οὔπηΐηο ποῇ Υἱΐ, 75», 28. 

᾿Αρχικὸς, ατιὶβ Ἰτη ρθγαίουδα ρευτ5 1ἰ, 
ὅδ, δι): 

᾿Ασέβεια, πη ρ θῖδ5, ΠΟΘ Πγ[ἃ8 ἀθοταπι 
ἅ 1} 25. υἱ- 

ἐπ νυ ὦ δορτοίδγδι νυ τὰ 1 25. δ. 
᾿Ασινῶς πορεύεσθαι, ὅπα ἰη]υτία, ἢηξ 

τα εβοιο ἐξογιίδοσηδ ἶϊν. ὃ). Ζύλε υ}9 

3; 3. 
ἼΑσιτος, ͵α᾽ 5, ΠΟ οὐ πράσνα οἷδο υ]1Ὸ 

ἵν, δ,. 1, ἀεὶ ἰδίὰ5 ᾿ηφάϊα 1, 2» 
16. 

᾿Ασκεῖν ἀλήθειαν, νεται} ἤαάετε νἱΐν, 

7. 24. 
᾿Ασκοὶ, ὈΓΓΕΘ5 111, 5» 9. 
᾿Ασπάξεσθαι, ΘΙΒΙΆΝΑ νὰ! εὐυϑιν, 2, 

28. να!εάϊσοτγεα νἱϊ, » 40. τ ρ] οὶ 
ν]; ι,.24. σὸν πὰ υἱν δ»: 3 τ Ὁ] 
οὖκ ἡἐσιάσωτο ἀεαϊ. 

ἸΑ  Σ ἤἄξυφι ἀσσιδοφόροι, ΟἶγΡΘΆ}1.); 2. 

10. τσαρ᾽ ἀσαίδας, ἢ πτοΥ Ὁ ἢ ἷν, 
8». Χ0: ἷ 

᾿Αστῳωφὶ:, νὰ ρᾶΠὰ ἵν, 4. 9. 
᾿Αστράπαειν, [αἸ κότα 5.8, 8. 
᾿Ασῴφάλεια, [δου 5 ΝἹ],), 6, 20. 
᾿Ασῷῴωλτος, ὈϊΓαπιδῃ ᾿ἷ, 4. 12. 
᾿Ασχολίωι, περοιίᾶς ᾿πηρεαιπγεηία ν]], 

ὅῳ Τό, 
ἤΛσακτος, ᾿Ἰηρᾶγαϊ 8 ἱ, 8, 2. 
᾿Αταξίω, οτάϊ ἷβ Ρείζαν Ὀδτο 1» ΟΘ1, 

38. 
ἽΑσε, βφ: ῥαγὲ, αὐἷὰ, ααἱρρα ἱνν 2; 

132. 35. 2 πα δ Δα δὲ 
28, - 

᾿Ασέλειω, ᾿πι λ ὨᾺ 5 111).3γ 18, 
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ὄλσημος, 4αἱ σοπίευηηϊζαγ υἱΐ, 7», 24. 
᾿Ατιμάζειν, Ἰσῃιοτγηϊηἶα ποίδᾶτα ἱ, 9» 4. 
᾿Ασμίξειν, ἴα πηᾶγονγ νᾶροῖαοβ Ἔχῃαϊαῖς 

᾽ ἷν, 5» ΤῈ Ω , , 

Ασριβὴς ὁδὸς, να ποη {τ|τὰ, ἈὈΪ Ππ}}ὰ 
σΕΓΠ τυ νοι σία ἵν, 2) 8. νἱ» 3; 
ΓΝ 

Ἄ  σοξ τα ἤνετο; υα. .1λν,.4φν 20. 111, 
4519. ν,» 9» 21. ν᾽ ΟΠ πη, ρᾶτὶ τηο- 
πο σδν ὅς θεν νίνοϑι, 29. 

Αὐαίΐνεσδαι, ΕΧαΥοίορογα ἴ1,. 3, 16. 
Αὐθαίρετος, αἱ ἴα ροηῖθ ἄγγορβᾶζ 

ΠῸΙ ᾿πηραγία πὶ ν, 75 29. 
Αὐϑημερὸν, εοάετη ἀϊε ἱν, 4» 22. ἰν, 

5»).1. 
Αὖδϑις, ἰϊογατα, ταγία τη ν, 8.) 9. Υἷ» 3» 
δι, 2.5 2.8.: ἀθιπμδ.1}» 24.9.55: ν]}}» 
3, τ8. ροίπδο, ἰῃ ροίζετατῃ ν; 4» 
δὲν ππϊχθ; 3. 

Αὐλίζεσθαι, σοταπηλογαγὶ ἵν, 35» 1. 2. 
απ κλ ὐν "νἀ δυ Τἢ Βειποδεατα 
ΕἸ 52). εἰνο τρια υἱἱ, 13». 48.9.7» 

αὐλὼν, αἴνει, σΔ Δ }15 1ἰ, 3») 10, ποῖ, 
Αὐσχηρότης, Δυϊιεττὰ5 ν, 4, 29. 
Αὐτίκα μάλα, επχίετηρὶο, ἤἥης 118 

Τηοτᾶ ν, 10, 5- , 
Αὐτόϑεν, ἰηά6, εχ ε0 ἰοσο ἱν, 2, 6: 7, 

17. νγ΄, 1ο. Αὐφόνξ, 101, ἸθΙάδτα 
ἐπε ναι. ἵν; ον ἰδ δ ϑυοεος ΟΥ̓ εν 
18: 

Αὐτοκέλευστοι, ἴα ἰροηΐε, ποη 10(Π 

1]; 4» 5. ν 
Αὐσοκράτωρ ἄρχων, ααἱ [οἷὰ5. [ὉΠ1- 

ταῦτ ἱπηρεγ πὶ ΟὈτίηοδῖ ν. 9,9 21. 
Αὐπόμωτος, ἴαα ἰροηῖϊα ν, 7, 3. ἀπὸ 

σοῦ αὐτομάτου, ἴροηία, πε 1υΠ 
αὐ ἢ 2, 17. φαΐα νἱ; 2, 18. 

Αὐχομολεῖν, [ΓΔ 5 ΡΕΓΘ ᾿, 7,13. 
Αὐτὸς, (0].5, ΡΙΟῸ μόνος 1ἴ», 3, 7. ἵν, 7» 

10..11..-Ὑἱὶν .2..35. ἱρίδ, πα Τροηΐα 
Δ ν  ΡΘ ρίεΣ θη, ΘΙ ἴΩ 5. 11}. .3.: 5. 
γερο τ μγ, Ὁ. πς 5) ὃ, 20. αὐταῖς ταῖς 
τρ. π΄. σὺν, “. πο ὶ, 3) 17. αὐτοὶ ἐφ᾽ 
ἑαυτῶν, [ο]], Τεου! τὰ ἃ Ὁ 8}115 ἰἰν 4 
1:0. 

Αὐτόσε, ᾿ἰἰὰς ἵν, 7, 2. 
Αὐτοῦ, 10], εο Ἰρίο ἴοοο υδϊ]Ἱ 45 ε 
τα Ξε ἀοηνσες ἀἶϊσ ἀν λ,, Νῖ, 
5.73 νάϊ», 35.2.1: 

Αὕσως. ὡς δ᾽ αὕτως, εἰ ΠπηλΠῖεγ ν, ὅ, 

9. 
Αὐχὴν, σετνὶχ» ἀε ΠΠπ|ο νὶ, 2; 3- 
᾿Αφαιρεῖσθαι αινὰ πὶ, ετίροτα δἰΐοαὶ 4}}- 

αυά 1, 9» 19. ἵν, 1», 14. τὰ σκευ- 
οφόρα, ἐχαϊ ἱπιρεάαϊπηδητ5. ὙἹ]» 259 

42. 
᾿Αφανὴς, 4ἰ ποη σοηΐριοὶ ροϊε ἵν, 

2»{ 4. εἰμὶ, 6 οοηίρεέϊα ἀΠΟ 61 1, 4, 

7. 
᾿Αφανίζειν, οοηἰρεξζαϊ ετἰρετγς, οὈίου- 

ταῖς 111}.4., 8ι. ἀεῖδιο 111,.2, 1 
᾿Αφειδέστατα «ιμωρεῖσιγαι, [εν ετἤπις 

Ραηΐγα ἵν, 9513. 
᾿Αφείλεσο ἴ, 9, 19. υδἱ Εαά. δηῖ. ἀ- 

φείλατο Ὠαῦεηι, 
᾿Αφϑονίω, οορία ἱ, 9, 15. νἱἷ, 4» 3- 
Αφηλονος χώρα, ΡῈ ἔα} 15, γα δε θὰ 

ἃθυηάδηβ ν, ό, 25. ἐν τνῶσιν ἀφϑό- 
νοις βιοτεύειν, ἴῃ σορία τοτα τη νίνογε 
111, 2) 25. ἐν τυῶσιν ἀφι)όνοις ἵν, 4) 
29. 7οΐ. 

᾿Αφοναι, δι ογ΄ 11; 2, 20: 3,012. 
ἀϊπχιίῖεγα ἱπιραπης 11, 3.) 25. τινὰ, 
ΟΟοδΠοΟΠΘΠῚ Δ] ου] 5 Ορεῖᾷ αἰοηαὶ 

' αἰ πιϊίῖοτα ν,4,7. 
Αφισπεύειν, Εα0 ΓΕΥΕΠΙ ἷ, 5,» 12. 
᾿Αφιστάναι, τ ρΡΕ]]δτα δὰ ἀείδει οπ τ 

ν]»γ 6, 34. οοηπίτα ἀφίστασθαι ἀεῇ- 
ΘΕΙ͂Ε 1, 1»γὅ: 6, 7. υηᾶς ὠφεστήξει 
1, 4» 5. ὠποσταίη εἰς ἐχυρὸν χωρίον, 

ῃ [ἐσεάεγε 11». 5». 7. 
Αφοδος, Αἰ ΟΕΠῈ5 ἵν, 2, 11. ν, 2) 7. 
ΦάνΎν, 8:;. 16. 

᾿Αφροντιστεῖν, σΟὨἰΕΙΏΕΓΘΕ, ΠΕΡ]ΙΡ ΕΓ, 
εταῖ ν, 45 20. δὶ ἀμελεῖν ἠφήϊ,. 

᾿Αφροσύνη, ἀδπηεηεία, ἐγμς φιῖ ῥγα σε- 
21Πα!ς  ρη θρίλατη τπο]ϊονθηι γερμάίαΐ 
Ἀπ Αι 

᾿Αφύλακτος, Ἰπουϊποάϊί5. 1, 6, 24. 
᾿Αφυλάκτως, τεγηεῖα, τϊη 5 σαῖς 
Ὁ; δ. 

᾿Αχάριστος, ᾿ηρταῖαβ-ττως ὠποπέμψα- 
σθαι Υἱὶ, 6, 23. ΡΙΘΘΠΪΟ σάγεη8, ΕΧ- 
ῬΕΙ5. ῬΓΘΤΩΪ ἱ, 9, 18. οὐκ ἐχιαρί- 
στως μοι ἄν ἔχει πρὸς, ρτγαϊίατη μαὰὰ 

τιεαϊοογοπῃ πο δραὰ ᾿Ϊ, 23, 18. 
ἸΑχϑομαι τοῦτος ὮΟσ τὴξδ τηδ]ὲ μαδθεῖ, 

τρδίε δ; τρια ἀδεουΐα υῖ,», 8: νῶν, 
20. τινι) ἰασοξηΐεδο νὶΐ» 5; 7. 

᾿Αγέρειδε, σύ πον, 2. ἅτ. 

Αχις ἄν, ἀοηθο ἰΪ, 3»), 2. 

᾿ΑΨίνϑιον ἱ, δ». .1. 

Β. 

Βάδην, ἰδπίο σταάα ἵν, 8, 28. τσορεύε- 
σϑωι, ρεάδιβηίίτα ρτγοσδάεγε, πε 
οατία ν, 4. 23. ταχὺ, Βταάὰὰ ρ΄εηο 
ἵν, 6, 25. "οί, 

Βάϑϑος τσλέον, ἰοοὰ ρτοίαπάϊου ν᾿, τὸ, 
Ἵ 

Βαίνω. βεβηκότες ἐπὶ τῆς γῆς, ἴετΓδε ἴἢ- 
ὨἾΧῚ τῳ τὸς 

Βακτηρία, νἱτοᾶ, ὈΔΟΌΪΒ ἰΐ, 3», 11- 
Βάλανοι τῶν Φοινίκων, Β΄ ΔῊ 465 μα] πΊᾶ- 

τ ΠῚ, ρα] πιαΐϊςβ, (δα αἱοτὶ 5 δώκευ- 
λοι, ἀδένυ]!, δαιείπ ἱ, 5, 10. 11) 3» 
1.6. 

Βάλλειν, (ε]15 ρΕΐεΓε Κ, 29 32. Ἰαρί ἀϊ-᾿" 
5 Ρξίεσα ἵν», 371. ναϊηοτγατο ἐπλῖ- 



ΙΝΌΕΧ ΘΟΕΚΖΕΟΙΤΑΈΙ5. 

ΠῸ5 ν», 7», 21. βαλλόμενοι τὰς κεῷω- 
λὰς, φαογαπι οαρ τὰ δε απίαγ ἵν, ὅ, 
ΤΣ 

Βάπειν, ᾿π|Ὶ] ΠΡ ΕΥ 6 115 25 9. 
Βάώρβαρος γῆ, ὈΔΙθατοτΆΤη ἴεγγα ν΄, 5» 

τό. βάρβαρος πσόλις νἱϊ, 19, 29. 
Βαρέως φέρειν, βγανΊΟΓ ἔευγα 1ἷ,.1, 4: 
Βασίλειον, 86.165 ταρΡΊ85, (6. δωμαὶ ἢ, 4» 

24. 86465 ῥυξεοσίβ ἵ, ἐφίγαρϑο ἵν, 4» 
2. 7. τὰ βασίλεια, εο465 τερὶξθ 1. 2» 
23. 26. Ῥίον πὶ 'ς 4,106], ἵν, 4. 
ϊ. 

Βασιλεὺς μέγας, Μὸ ἀϊοίίεν εκ Ῥεν(ᾳ- 
γΡ1 οὗ 1 ῤεγ1ὶ αὐ ἐπἐμα11}1671,), ΟἸΔ7 
Σ΄ γέρος ἐἤεη εἰάφηι {μὀ7ο εξ! 1, 4» 
ΤΊΣΕ 5 ; 

Βασιλικὸς, ᾿πάο]6 εἴ ἀοιῖθα8 τερὶς ρτϑ- 
ἀἴτας 1, 9.71. 

Βάσιμα, Ἰοσᾶ εαὰο Ρεγνία 111, 4. 49. 
Βατὰ, Ἰοςᾷ ρεγνὶᾷ ἵν, 6, 17: 
Βέβαιος, σοπῇδηβ, αὶ Πάεπῃ ἀδίδτῃ 
ΟΠ ΠῚ 1 Ι. 9. 30. 

Βεβαιοῦν τὴν τορᾶξιν τινὶ νἱϊ, 6, 17. ηοἵ, 
Βέλος, εἴ απι, φαϊσαυ! ἃ ε πάπα επηϊῖ- 

(ἰτγ, μέ Ἰασυϊαπι, Ταρὶτα, 4815» 
δίαηβ ἔπηάδ ᾿ἰὈταῖα 111, 3) 16. ν, 2, 
τῆς 

Βία, νἱ5, φαϊσααϊά Αἰϊσαϊ ἰηνίῖο ἢτ ΥἹ, 
4» 25. βίᾳ τῆς μητρὸς, ᾿τινττἃ πηδίγα, 
τοραρπαηῖς ἵγαῆτα πιᾶίγε νἱϊ, ὃ, 
17: 

Βιάξεσθαι, νὶ Γατηπηονεῦα, νἱ ἀ 6]! σετα 
1», 4» 5. σορεῖθ ἱπούεραπάο, πη] ηϊ- 
ἴΔΠπ60, 
μέενοι, ᾿Ών 115 1115 Ψ11}») ὃ, 11. 

Βίωιον ποιφῖν, Νὶ αἵὶ Ὑ]Ϊ, 1,31. 
Βίβλος, Ὁ. π. νἱὶ, 5. 14. 
Βίκος, ΝᾺ5 νἱ ΔΤ ΠῚ ἷ, 990 25. Πείνοῖ. 

εἰ στάμνος ὦτα ἔχων. Ῥοΐϊμρ νἹὶ, 

162. γεζενί βίκους αὐ αίὰ βρωμίιπα, 
μὶ ἀμφορέας εἰ στάμνους εἶσ. αὐ ΜΕΝ 
ἠοοιεη ἰαμάα! Κιδηπίμς ἐκ Ἠογοαοί. ΤΉ 
Οἶο : βίκους φοινικηΐους κατάγουσι 
οἴνου τολέους, ]Ιαενι Ῥοίϊμο νἱὶ, τ4. 
ἡη18, “δηα οἱπαγία γοζεγὶ φμοφίο βί- 
χους. Εἴ ὕρχην αἱ ἐ{7 κεράμιον τσροσ΄- 
εοιπὸς σῷ βίκῳ, περῤε αμξῆογε Ηερ- 
οἤϊο ὕρχη φμοφίί ῥαδμϊέ δύο ὠτία. 
(ὐαψαμόονιις αμ171 αὐ “ΤΠ όη. 11, 31. 
βίκους ἐκῤίιοάϊ ἢ. ἰ. ῥὲγ ογοας ἥξέηἰες 
γηαρηας, ἴηι φιϊδης {(αἰϊαηιεηία ἤαδε- 
δαριΐμΥ, 

Βίος, νἱξδῖαβ ν, 5591. βίον ἔχειν ἀπὸ ληῃ- 
σπείας, ΕΧ ἰατΓΟοίηἶΟ νίγεῦα νἱ], 7» 

να βίς. σὸ, ἀδτη π Π νἱ!, 79, 2ὃ. 
Βλακεύειν, ἱερηοτη εξ, πο ἰοτγίθ 1, 

ποη Ρτοτηῖαπ εἴ ἐχρεάϊταπῃ 11, 3. 
11. "01.0) ὃ. ΓΒ. 

Βοηθϑεῖν νῖϊ, 4» 10. 

Βόϑεος, ΤΟΥΟΌ5 ἷν, 57) 6. ν, 8; 9. 

ψνεΙθετα 0 ἱ, 3, 1. βιασά- 

Βοιωσιάξειν τῇ φωνῇ, τυ πο νοςῖβ στό 
οὶ, ΡΙΈπο βαςζατα ἰοαα] 111, τ, 26. 
19 ἐκρ σαὶ ἤογμς οἱ ἰαμάκα ]πέγρῥν. 
Τλεοον αὐ χν, 88. 

Βουλεύειν κακόν χινι, ΤΑΔΙ ΓΤ, τηο] τὶ, 
τηδ]6 νε]}6 Δ] "σαὶ 1ἴ, 5, 16. Βουλεύε-- 
σϑϑώι, σΟΠΪΆΪΕΓα, ΟαγᾶΓα Ψ]]ν 1». 34. 
σὴν τοορείαν, ἀξ ἰτπετα Ποπία τε 
νἱ, 29, 4. οἵ, νἱϊ, 3» 4: τοερὶ αὑτοῦ, 
ΠῸΪ σοη[]ετγα ν, 7, 9. τορὸς ταυτὰ, 
εχ [15 σοπΠ]] ΠῈΊ σᾶρετα νν 10» 5. 
ἴὰαο5 σοη!] ΕΓ 11, 3, 8. 

Βουλιμιᾷν, ἴατηε ἀξῆσετα ἱν, δ, 7. 

Βούλομοι, ὁπόσα γ᾽ ἐβούλου Ὁ. π. ν, ὃ, 
10. βουλόμενος φϑᾶσαι. τορῶτος, αἵ 
ΟξοίεγΙ5 δηϊενογίετεϊ. 111, 4») 20. ὅ 
βουλόμενος, 4Ό}Πθεῖ ν, 7» 27. 

Βουπόρος ὀβελίσκος, νετὰ τηδἼ5 νἱΐ, 8, 
14. Ἡετγοάοεὶ Επίεγρε εοίάδθπι πο- 
τοῖηδί, [τἀ Βαϊ 48 ΑΠΟΏΥΤηῸ5 βού- 
πόρους ἢ. ν. Μαυρούσιοι ἢ ἔχουσι δόρατα 

βουτόροις ὀβελοῖς ἢ ἴσα. ἢ {οτὶρίυτα νἱ- 

τίο σᾶτεῖ. 
Βοῦς, ΟοΥ απ ὈοΟν 5 ν, 4912. ὑφ᾽ ἁμά- 

ἕης, Ὀονεϑ 70 5.4165 νὶ, 29 22. δοσα, 
βόας εταῖ 11], (,), 9. οἴ, ν΄, 9, 4: 

Βραχὺ, ῬΔυϊαπη ἱ, 5» 3. τοξεύειν, ἸῸΝ 
Ἰοηρξ 4 ́ου]ατὶ {1}, 3, 7. 

Βρέχειν, τηδήἠείαςσετε 1, 4), 17. 111, 2» 
22. 

Βρωσὼ, οἰσα]απίατη ἱν, 5, 8. 
Βωμὸς, ἅΥὰ ἵν, 8, 28. 15 βαώϊο αα ἀΥ̓ΩΗΣ 

σαγσεγες ῥογιοδαημν, τρια ὁπ εδαπ-- 
ἡμῪ σφωΐ, οἱ αὐ γπμος ἐαπφιίαηε ααὶ γπε- 
Ταῦ: ἐγ αἱ γεσμνγοηα 71. Ζ,. 

ἃ: 

Γαλήνη, {τ Π4Ὰ 1185 Πγᾶγ18 ν, 7, ὃ. 
Γαμέω. γεγαμημένη, πιρία ἵν, 5, 24. 
Γὰρ, αὖ Ἰημ110 παγγαΐογις νἸ 6] σα ὲ 11], 

25 29. δ; 6, 6. νἱ!» γ, δ. Μεέφὶ Ὧπ- 
ἐεγγοραίϊοηί, οἴει γὰρ, ΠΌΤΩ νετὸ Ρὰ- 
ἴαϑ ὃ 1, 7» 9. γεξενγίων αἀ  ενιεομίϊαπε 
για ἢ ἱ, δ. δι ΥἹ], 3,47. καὶ γὰρ 

οὖν 14. φά, ποιγωροῦν, ἸθΊταΓ ν, ὃ, 17. 
Γαυλικὰ χρήματα Ψ. π. ν7γ 8, 1. 
ΤῈ, σετία, ἕνω γέγ ἈΠῸ ΠΊ σατίε "1, 3, δ. 

σαχύ γε οεἰϊοτγίτεγ σογίε 11,3) 9. ἑκών 
γέ, σετῖθ νοϊβῃϑ ἴΪ, 4» 4. 

Γελᾷν ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, (εουτα τίάετγε ν, 4, 

34. 
Τελωτοσοιὸς, (σαττα, ααἱ αἰξλῖ5. τ απ 

τηονεῖ νἱϊ, 3», 33. 

Τέμειν, τοίετιαπη ΕΠ ἵν, 6, 27. 
Γενεὰ, Παΐβ]65 11, 6, 30. 
Τενειῶν, ὈαΙ ατα πὶ οἢξ ᾿ἷ, 6, χ8. 
Τενναιόπσης., ΠἸΌΘτΑἢ 5 ΥἹΪ, 7), 41. 
Τεραίτεροι, [ἙὨΙΟΓΟΘ Υ) 77) 17. 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΖΕΟΙΤΑΤῚΒ,; 

Τιρόνσιον, νεϊο 5 νἱ, 1, 22. 
Γέῤῥον, Γοατὰ πὶ Ῥει στη ᾿ΐγ, 1, 6. ἵν, 

3. 4. λὶπε γεῤῥοφόροι, οειτατῖὶ ἰ, 8, 
9. 

Τεύεσϑαι, οοτηεάετς ἱ, 9, 26. νἱϊ, 3, 
22. σίτου, οἱ Τα Γὰ ποτα 15) 1, 3- 

Τέφυρα ἐπὶ νάπει ν, 6, 22. ποί. 
Γεώδης, ἰΟΙΓΘΠῈ5 νὶ, 4. 5. 
Φῆ, ἀϑεῖο» ἀρδτὶ, 3.7.4. νἱ!, .2» .36. 

Τήϊνος, [ΕΥΓΕΏ ΩΝ νἱϊ, 8, 13. 
Τήλοφος, Ο0]]15 1, 5.) 8 : 107 11. {ϊ» 4, 

8... 
Τίγνεσγαι, Ὡαίοὶ 1ἰἰ, 2, 13. γεγονὼς 

ἀπὸ Δαμ. εχ ροβετίίαιε Τ)απγάτγαῖὶ 
ΟΥ5, ν. σπ. 11,1. 3. ἐγένετο, ᾿Ισεθαϊ 
ἴ, 9513. καλῶς, τότὴ Ὀεπα μετ ἵν, 
37) 24. ἐπὶ βασιλεῖ, ἴῃ τερὶ5 ροῖε- 
ἴδιες εἶξε 111,1, 13. 17. ἐν ἑαυτῷ, 
δὰ {6 τεάϊτο, ἱπηρείαπη αἀπίτηὶ εἴ 
᾿γὰ ΠΔ ΤΟΡΓΙΠΊΘΓΘ ἷ, 59 17. σὸ γιγνό- 
βέενον, Ρεσυ πα ηπ88 νεπάϊτῖοης οοη- 
Βοίταγν, 3, 4. νἱΐ, 6, 41. οἱ γιγνό- 
μβενοι δασμοὶ, ττὶ θατα πὶ ἀφ Ια πι, 16- 
δῖθα8. οοπῇιζαῖαπη ἱ, 1. 8. γίγνε- 
σϑαὶ σὰ ἱερὰ, {εὶ], καλὰ ([ χρηστὰ, 
Ἰεοία εἢὲδ εχία, Ι͂ἀυὔᾶ ρογίεηάετγε, 
διίαῖε 2.5. νἱ, 20. 19. 16. νἱῖ, 
δ τι, 238. 

Τιγνώσκειν, Πξαΐπετε 11, σ, 8. νῖ, 1, 
ΠΊ1Ο,. ὁπόσοι ἔγνωσαν ᾿ἰΐ, 1, 43. [εἀ 

Ῥατγι, (οά. ἐγνώκασι, ποί. 
Τνώρμη, σοῃ πὶ ἱ, 8, 10. ῬΕΥΠΊ- 
“ ἯὉτἢ, νοϊιπίαβ 1, 3», 13. γνώμην 

ἔχειν, σεηΐετε 1ἴ, 2, 10. 12. τσρός 
τινῶν Δ]]Ο.} 15 ρᾶτίεβ (εααὶ ἰΪ, ς, 29. 
γνώμῃ κολάζειν, ἀε] θεταΐο ραπὶγα 
᾿ΐ, 6, 9. οὕπως ἔχων τὴν γνώμην νὶ» 
4. 12. ποί. 

Γόνασω, δαπίσαϊα, οαἱαπιογαγη ποάϊ, 
᾿ ΒΑΠΡ᾿ α ἵν, 55 26. 
Γοῦν, [αἸτΕ τ ν]]. 1, 30. 
Τραΐδιον, Δηϊοι]α νἱ, 3, 22. 
Τρηγορέω, ἀπε εἴᾶϊ ἐγρηγόρησαων ἵν, ὅ, 
3. δ, 

Τυμνάζειν, ΘΧΕΙΟΕΓΙΕ ἱ, 2, 7- 
ΤΓυμνὴ, πὰά4, λἀ. 6. ἥπε νεΐξα οχίετὶοσὶ 
ΗΘ ὃ 
Τυμνὴς, τα ]65. ἰανὶβ ἀγπγδίαγϑο ἷ, 2» 3. 

Ἰνυῦτο δ. ποῖον, 20.1.2... Ὑ}.3. 18. 
Τυμνήτης 1672 111, 45) Ζ6. οἴ. δὰ ἵν, 1, 

6. 

δι: 

ῥάκνω. δηχϑεὶς, τηοτα ϑε5. 1}, 2» 
τὃ. 

Δακευλίους ἵν. 79 27. 
Δαπανᾷν τὰ ἑωυτῶν, [ἷ5 Γαι τ5 ν]- 

ΨΕΙΕ ΡΝ, 5, 20. εἰς τινα, ΕΧρεπάεγα 
ἴῃ ἃ]. 1»). 3) 3. ἀμφί τι, Ταπχία5 [Δ - 

σεῖο ἴῃ Γαπὶ ἵν» Σ, 8. 
Δάπσεδον, (Ο᾽ αἂπὶ ἱν, 5, ὅ. 
Δαρεικὸς, Ὠυσπηῦ8 δυτ65, ψὶρίητΐ 

ἀταο πηᾶς σοητ πη 6 5, {, (γοσεηίεί- 
τὴϑ Ῥᾶῖβ ταϊδηῖ ἷν 7}).18. ἔν; Τ᾽, 9. 
Στ 2 ΠΟ. 1 

Δάσμευσις, ΑἸ τΙ θαΓΟ νἹἱ, 1, 37. εἰς 
δασμὸν ἵν, 5, 24. 

Δασὺς, Ὠἰτία8, πο ἀερι]αία5. ν, 4, 

12. Ὠιτίαϊα5 ἵν, 7, 22. δγθογθυς 
εἴ ἐγατο 9 οΟὈἤταβ οἵ αἴρεγ ἷν, 8, 
2. 26. νὶ, 2, 26. δασὺς ξύλοις νὶ, 2, 
5. δασὺς δένδρων 11, 4... 14. πιοΐ. 

Δαψιλῇ ἐσιτήδεια, Ἰαΐσ5 σοτητηδαῖαβ 
ἵν. 2» 22 ὅν ὍΣ 

Δὲ, οσοπίγαᾷ, ροιὶ5, σ.5. νν 5» 22. ΠΔ ΠῚ, 
χα ΠΑ να 6." 6᾽ δι, ψὶ δ. 12. 
καιὶ---τδὲ, εἴ ρτϑοίογθα ἷ,1» 2. 

Δεῖ δι᾿ ΡῈ. Ῥεῖ, ΟΡΌ ΘΒ ΘΙ {11}}2} 35. 2; 
16. ν, 1, 10. 6. ἀκα. ῥέγίοπεξ 1ἴϊ, 4. 
35. δεῖν τσολλοῦ, ται ἰτατη ἀΡεΗξ νὶ!, 
ό, ιδὃ. οὐ τσολλοῦ δέοντ:ς, ρτορειηο- 
ἄυπῃ ν, 4» 32. ὀλίγου δέω καταλευ- 
σϑῆνωι, Ῥατα πι δε ηαΐπ Ἰὰρίά!θ5 
ΟΌΓΟΆΓ ἷ, 55 14. εἰς σὸ δέον, αἱ ἀε- 
σε, 3, 8. δεῖν ἐγι!οἰϊερείμν ἱ, 3, 14. 

Δείδειν. δείσας τοὺς ϑεοὺς, νἱπάϊξαπι 

ἀξογα πη πηδίμαγα 1}}, 2, 5. ἐδεδοίκει- 
σῶν Θταΐ 111. 5, 1. 7ιοΐ. 

Δείπνυμιε ἐπισσολὴν, ἴτὰ 0 Ερ᾿ ΠΟΪΑπη ἱ, 
ὉΤΞ: 

Δείλη (5. ὥρα, τοτα ΡΒ ροπγθυ! ΙΔ ἢ Ὁ ΠῚ, 
φιοά εὲ ἀμῥίεκ, τε δείλη τσρωΐα, 
ἁ. δ. Ἱπίενῥῤγοίο Ἡείνολῖο, ἡ μετ᾽ ἄρι- 
σσον ὥρω, «εἰ δείλη ὀψία, ἢ, ε. ἡ 

τσερὶ δύσιν ἡλίου. Ῥγῖογ ῥανς 1π]ε]|}- 
ΟΥ̓ 58.1.8. ἴν ν᾽ 14... ϑτὦν τ ν τον 
Μαα ῥοδενγῖον 111, 4., 314. 

Δεινὸς οἰκονόμος, ὈΟΠπ5 Ρδίοτξα τη Πὰς 

ἴ, 950 19. λέγειν, λοιπά 18, ἀϊσεηαο 
ΨψαἸΕῺ5 1», 5», 15. νν 55 7. φαγεῖν, 
νου οι γη 5. νἱ], 3, 23. “λέσπειν 
σὰ δημόσια, [ο] ετα να]επς [υταπαὶ 
Ρεσαηϊαβ ΡΟ ]οας5 ἷν, 6, 16. δεινὸν 
ϑέαμα, {πε Γρεξϊασου]απὶ ἵν, 7, 
13. σὰ δεινὰ, Ρεγίοι]α, (τ ΠῚ 86 τα - 
τυτη αἰ ου]ταῖες 11, 39. 22: ὅ, 7. 
12. 1Π, 29) 10. δεινῶς ἔχειν τῇ ἐνδείᾳ, 
τηϊίεγα ργϑτηὶ εἰ ΔΗΠ]ΠΠΕῚ σοπιπηδαῖις 
Ρεπατία νὶ, 29 23. δεινόσωτα ποιεῖν 
σὸ στρ. ἴοξα Πϊτης {τγαξῖαγα Ἔχεγοί- 
(ὰπ| ΨΝ, 7. 23. δεινὰ τσοιεῖσθαι ν, 9. 
11. ποί. (ν». εὲ ἐκπλήττεσθαι. 

Δεῖσπαί χινος9 ΤΟΘΆΤΘ ἷἱ, 29») 14: 9») 28. 
νἱ], 4.» 13. αἰφσοῦνται καὶ δέονται νὶ, 
ό. 31. δεῖτοι, πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχα- 
γῇ ἵν, 59 16. οἵ, δὰ νἱῖ, 25) 8. δεῖ- 
σϑαι κατὰ τυάντα τρόπον νὶ, 4. 30. 
ουριάαππῃ εξ, “. 5. ν» 7», 18. φίλων, 
ΟΡυΒ ΠῚ εξ ἀπηϊοὶβ ἱ, 9,» 21. ὑσὸ 
σοῦ δείσϑαι, εβεῖαϊε δἀάμέϊ ἰΪ; ὁ, 



ἸΝΌΘΕΧ ΟΕἈΖΟΙΤΑΤῚ", 

13. σί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι ν, 
4» 9 "οί. ἴῃ ἘρΙἴο]α δα Βατκίηι. τί 

" δέοιτο χρῆσθαι τῇ στρατιᾷ ΥἹἱ, 3, 
31. ποΐ. 

οΔεκατεύειν, Ῥατίετηῃ ἀξοὶ ΠΊΔ 1 ἜΧΊ ΠΊΘΓΕ 
ν, 3» 9. Δεκάτη, ἀξοϊπηα ῥτγϑοάδε 
ΡδΙΒ νν 3» 4- 

Δεξιὸς, ἀεχίεγ, λ. ΄. [αυῖυβ ν, 9. 23. 
Δεξιὰς φέρειν παρὰ βασ. Βάεπι ἃ τεβὲ 
ἀδῖατη πυποίαγα 11, 4, 1. δεξιὰν διδό.- 
νῶι, Βάεπι ἥτγγηαῖε ἀαῖα ἀδχῖγα 11, 5. 
3. δεξιὰν λαβεῖν καὶ δοῦναι, ἴοεάὰ5 
ἔασεζε 1, 6, 6. 

Δεξιοῦσιγαι, ΤαἸαίατε ἀδχίτα ἀδίδ νἱῖ, 4; 
10. 

Δέρμα, ῬΕ]]15 1, 2, 8. 
Δέχεσθωι, ῬΡΙΟΌδΓΕ, ΠΟῚ [ῬΘΥΠΕΓΕ ἱ, ὃ, 

17. νν, 4, 8. ᾿πηρεΐζατ δἰϊατὰς [ὰ- 
ΔΙΠοτς, ΠΟῚ ἴαρετε ᾿, τος ἄς Ἡμῶν 2 

4: Ν᾽, 4; 24. νὶ, 35»17: 
Δὴ, ἦλτα, 270 ἤδη πον δὲ ἰδ 2ὲκῖς 

νἱἱ» 6, 2ο. καὶ δὴ, αι πὰπο 1, 10, 
10; ἰξίτατ, ἰηᾳααιι ἱ, 7 γ, τό. δὴ πότε, 
ς0 ἱρίο [θπῦροτε ἱ, ὃ, 23. τατη, μέν- 
αἱί αῤοάοὶ 12. τὸ, .1.,2ι- «ὐνρ, 3».37. 1110 
1,2 δι τ τος, αι, σε ἐδ πάσαν 
αὐδοίο ὃ ἰἰ, 5, 22. μὲν δὴ. ἸδίταΓ 1, 
1, 20. 21. ὅσου δὴ ν. π. ἵν, 7» 25. 
ὅσῳ δὴ “λείους----ἰδόκει δὴ μεῖζον ἵν, 
, 23. δήπου, Βαυὰ ἀυδῖ]ε, ἴλπε [1], 
ΣΉΝ ΕΙ Ὑ7,. 7.» 0. 

Δῆλος ἣν ἐσ ιδλυμῶν, οοπαθαῖ ἐὰπ οα- 
Ρεῖς ἰἰ, 6, 21. δῆλος ἦν σπεύδων, Ρᾶ- 
ἰεθαῖ, εὰπῃ Τεβίματε 1, 65, 9. ᾧ δῆ- 

. λον, Ὁ. 7:. ἷν, 7, 20. Δηλοῦν, ΕΧρο- 
ὩΟΙΘ ἶριν, τς ἃ. 

Δημαγωγεῖν, ὈΪΔη ἀἰεἰ15 οἴ 84}115 ἀγεϊ 5 
ΠΟΠΊΪΠ65 δα ἴδ ρε]]Π!Ίοατε ν]], 6, 4. 

Δημόσιος, ΡΟὈ]Ιου5, δά αὰπὶ σοτηπῆυ- 
ΠΕΠῚ νἱ» 4» 2. 

Διὼ σκότους, ΟὈΪΟυΤα5, ἸρηΠΌϊαΒ 1]»..5» 
9. διὰ σίσσεως, Βιάς ἐτειὶ 111, 2, ὃ. 
διὰ ταχέων, σεἸετίτεῦ ἴ, 5», 9. τέλους 
φίλος, σοημ ἤδηῖεῦ ἀπηΐουβ νὶ, ὅ; 11. 
Διὼ ἐπεἰ σιν σ. φέρ. ΤΦΊῤΟΥῚΣ 1, 7. 
τϑ. 1Πν 3, 11. 2 πολλοῦ χρόνου, 
Ροβ Ἰοηρίαβ Ἰητεγνα ]} πὴ τ, ΘΡ ΩΣ. 
Δι ταῦτα ἵν, 1,.21. 271 δ᾽ τιγ 48) 
ΟὟ ΤΕΠῚ ἰἱ, 4.» 7 

Διαβαίνειν, ἰγα] σατο ἱ, 5, το. ἀϊνατοα- 
τἰ5 Ῥεάϊθυβ ἢδγε, ἱΏρτεαιὶ ἵν, 3, ὃ. 
7107. 

Αιαβάλλειν, (ταάπσεγα, ΟΥ̓ ΠῚ ΏΔΙΙ 1,1») 
3, Ν, δ, 2,0. ὑ)ρεια νὰ θοῦ 

Διάβασις, ττα]εξζυ5, ἸΟοσὰ5. ΟῚ {Γ8}16]- 
ἀπε Πἰπ θη ἷ;» δ. Ζῶ» ὐνοϑ υἵδι, 7. 
νἱ, 1,5. διωβάσεις, ΡῬοη5, ἰτὰθε5 δὰ 
ἐδ} !οἰδηάαπα ἀπρβ τε αὐ. δ 20, 

23- 
Διαβατέος, ἀτδη!εὰη ἀμ ἰ], 45 6. Δια- 

βατὸς», 41] (ταπἢτ] ροϊοί 1) 4) 18. 

φΦ. 

το ϑο 12. 
Διαβιβάξειν, ἰταπῆτα 1αθεο, (τα]ϊοῖσ 

11} δυο νῶν 8. δὲ 
Διωαβολὴ, ΟΥ̓ Π)ΪὨ81Ὸ 1, 3» δ. 

Διαγγέλλειν εἰς σὸ στράς. ἀϊνοϊρατε 
ΡΕΓ δχεγοϊτασῃ νἱΐ, 1, 14. ἀδ Ἰηΐδε- 
ΠΌΠΟΙΟ διαημγάλλαϑαι 5. 38: 
ηοΐ. ; 

Διάγειν, {γΔ] 1 ΕΓ, ἰγαηίρογίαγε ἰϊ, 4.» 
28. νἱϊ, 2, 12. τὴν νύκσω, ὨοξδίοΙΩ 
εχίβεγε ἵν, 29 7. ἐλσίδας λέγων διῇ- 
γεῖ, 2211. ηοΐ. ΑΥΩΔ]αΙ Ἰητεγρτγεῖδ- 
(ἰοπαπὶ ἱπιργοῦανὶὶ εἴα π ΕἸ Πετ ἰπ᾿ 
ϑομεαϊδίπη. Οτιτῖοο Ρ. σό, αὶ σοπι- 
Ρᾶγᾶϊ οχ Η]εγομ8. ΘΔρ. 4» 3: οὔσε 
σίποις οὔτε ποσοῖς σοῖς πρατίσαοις “{7.- 

σαεύων διάγει : υὐρς νομὴ ὸ Τηδ- 

7οτὶ ἑοῖο ἴοτηροῦ ἔγα! 111, 1, 4.3. 
[τᾶ μεσρίως διάγειν ἴῃ Ἠ]ΕΤΟΠΕ 1, ὃ, 
ποΐ- 

Διωγελᾷν, ᾿γτγάοτγα 1, 6, 26. 
Διαγίγνεσναι, τηοτατγὶ αἀἰὰ Υἱῖ, 3, 13. 

τὴν νύκτα, Ὠοξὶεπη ἰταπῆρετα ο- 
ΤΩΠΕῖη ἷ, 10, 19. διεγένοντο ἐσθίοντες 
κρέα, ΟΥἿΩΠΪ τΘΠΊΡΟΓΕ ΠΏ] ηἱῇ 
σαΥμΪ 5 νεῖ σΕ ἈΠΙῸΓ ἱ, 5, 6. διεγ. 
-καίοντες, ῬεΥῦ τοίᾶπι ποέϊεγη Πᾶ- 
Ὀεραηϊ ἸΡΏΕ5 1ν, 5. 5. 

“Διαγκυλίξω νεὶ-ττολόω ἵν, 3, 28. ν, 2» 
12. ποί. Μιᾶς 1π' ἐναγκυλόω, 

Διαδεχόμενοι σοῖς ἵσστοις, 411 Δἃ]1ος ΓΕ - 
σοπτθ 5 ε4 15 ἜΧΟΙ ρίεηταβ ἱ, 6) 2. 

Διωδίδωμει, ἀπ υο ἱ ', 10, 18. 

Διαξεύγνυσθιιαι, ἀπὸ σῶν ἄλλων, ἰηῖετ- 
αἰ! ἃ σερίειβ ἵν, 2»), 10. 

Διαϑεᾶσδαι, σοη Πάδγαγα ἢν) 1. 19. 
Διωιϑριάξειν, ΑἸ ΠΕΙΘΏΔΓΘ, εγαΐ γθοίθ ἵν, 
γι ; 

Διωιρεῖν τοὺς σταυροὺς Ψ, 2. 21. 10, 

Διωκεῖσθαι, Δαῖγτηο αϑδέϊαση εἢξ 11], 
1, 3. 1ἴ, ὅ, 12. φιλικῶς σιν Ἰϊ, δ, 
27. γοἱ, ἄμεινον ὑμεῖν διακείσεται, ταᾶ- 
815 1ἴὴ τετὴ νεϊγατῃ σΟ] ΟΟΔὈΙΓῸΓ Υἱῖν 
3}. γῆς 

κατ ἤμ ΤΏ 1Ο6ΠΊ Πογίαγὶ 111) 4» 
45. ἵν, 8, 3. ν, 7» 19. 18 ϊῖσ πὰ- 
ρῶκ. ἀξάϊ, 

Διωκινδυνεύειν, Ὀ6}11 αἰδατη {αἶγα νἱν 1» 
17. ἐν σῷ πολέμῳ, ρΡΌρΠαΓΙΕ ἰ, 8, 6. 

Διωκλᾷν κατὰ μικρὸν, τηϊπ αἰ πὶ ἔγατ- 
ΒΕΙΘΨΙΙ. 3... Ζῶ: 

Διωκονεῖν, ταὶ ΠἤγασΘ νἱΠῸ ΠῚ ἱν, 5, 

33: 
Διωπκόστειν, ῬΕΓΓΆΤΩΡΟΓΟ ἵν δ: 1 

8, το, ετᾶϊ εἰίάτῃ ἷ, 10, 9. ἃδἱ κασ- 
ἀκ. ἀςεά!. 

Διωκρίνειν, εἰΐσεσθ δ. ὃ. 22. 
Διαλωμβάνειν, αἰταγαςΓα ΠΏ, τεγηοῖο Α]- 

ἴετο, Γεἄπσογα ΠηρΡ]]ατὶ τα ἵν 19. 23-- 
ἀε Πηρα 5 40] ἀἰβτίδαϊο ρδουηίδὲ 
Ῥοχτοηθηι ἀαΐογαπι ν; 3) 4. 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ. ΟΙΤΑΤΙΒ. 

Αιωλέγεσθαι, σοἸ]οαυὶ 1, 7». 9. ἵν, 8; 
., 

Διαλείπειν, ἀἰαγα ἱ, 7, 15: 8, 1ο. ἵν; 
8, 12. πὸ διαλεῖπον, ᾿Ἰπτογν! πὶ ἷν, 
δ. 12. 

Διαμωώρτάνειν σῶν ἐξοὃ. ΔΌΕΓΓΑΤΕ ἃ ἸΟΟΪ5 
Ἐχϑύηάιὶ νἱῖ, 4. 17." 

Διαμάχεσθαι, ἀδρΌΡΠΑΓΕ νἱϊ, 4, 10. 
Διαμετρείσθλαι τῇ σσρατιᾷ, ἀἰτη θη ΠῚ 

ΡΓΞΌΘτα Ὁ1,.ὅ; 40. πο διάμετρον. 

Διαμπερὲς πατάσσειν, ρΡεπίτα 5 {τα η58- 
διότ νὶϊ, 8, 14. τοξεύειν, ΡΕὨΪὰ5 [ἀ- 
σιτία ρετίοάσγε ἵν, 1, 18. ποΐ. 

Διανοεῖσαλαι, ἴῃ ΔΠΙΠΊΟ ὨδΌδγα, σορὶ- 
ἴλτε ν, 9. 19. Ν]Ϊ], 70 48. Παΐμεγε 
Γαι το ἵν. ἴῃ δ. ἘΠ 6᾽ υὐς 1], 
2.) 7. 

Διαπέμσειν, Αἰ τα [6 Γδ, ΟΠ 65 ἰῃ ΡδΓ- 
[65 Πηϊζτεγα ἵν, 5, 8, 

Διαπορεύειν τινὰ, τ] ΟΥ6 ἴϊ, 5») 18, 
διαπορεύεσθαι, τταπῆτε 7614. 

Διαπράσαειν τινὶ, ρετῇσογα αἰτατὶ, ἴπ|- 
Ῥείγαγα Υἱΐ, 1.).38: 29 37. Διωσράσ- 
σεσϑαι, ΘοΟηΙ 40}, ΠὈϊΪ ἱπηρείγατγο 11» 
ἘΣ Ον Ζ8 ἐτδιὶ 98. Κὐ τ} 6:1}; 
, 24. φιλίαν πρός σ΄. ἀταϊοἰτίατη ἰΏ- 
ἴτε οὑπὶ 8]. ν]]ν 39 16. πρός «. περὶ» 

τταηῆρετθ, ἀρεῖ οὐ Δία ἀε 
τὰ, .2., 7. περὶ ὁμήρων καὶ σπονδῶν, 

οὈἤάος ἄδτεεῖ [οβά5 ἔδοογε νἹἱ, 4, 
12. ΠῚ σάνεγα μδέϊο, ῥδοῖ[οἱ 111, 5, 

Διωραάξειν, ἀἰτίραγα 1, 29, 26. νἱϊ,» 1; 
25. εταῖ δἰἰδπ} δηΐεᾷ ἷ, 10, 3. 

Διαῤῥιπτεῖν, ἀϊ τ θα ΕΓ νἱ], 3,22. διαῤ- 
ῥίστειν, ἀἰβ)ίσεγε ν, 8, 6. διάῤῥιψις, 
αἰἸδ]εέξο ὃ. 7. 

Διασημαίνειν, νΘΥὈΪβ ᾿ηἀΐοατγα 11, 1,) 23. 
Διασκηνεῖν εἰ διωασκηνοῦν κατὰ τὰς κώ- 

(ας, ΡῈ νἱσοβ ἀ" ρεγίοβ σοπιτηοτα- 
ΤΙ Ὑ0) {.. 8. 0: δ9.20. 

Διασσᾷσϑαι, αἰ ΓΔ], αν! 11],.4.,. 20. 
ἵν, 8, 17. ποῖ. διασπσασθέντες, αἰρετ- 
ἢν, ὅ, 32. τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνά- 
μεῖς, ΟὉ οσορίλ5 πῖπο ἱπᾶὰς ἀ]5)5ὴ- 
ἔϊαϑ εἰ ἀΠ ρετίαβ ἷ,) 5, 9. 

Διασσείρεσψαι, ἀϊρετρὶ, ΔἸ Πρατὶ, ἀ!- 
ΠΡ ἢ θυ 2 ες 11. ἃς 2.» 59.28. 
ἄε ἐφμϊαίμς ἐχομγ βοηδμς νὶ, 1, 10. 

Αιασφενδονάσϑαι, ἀἸ ΠΠΠ|τὰ, φαδῇ α ἔμ ἢ- 
ἀα τοῖα οατὰ ᾿πηρεῖα αἸΠΠ]ῖτα ἵν, 
25 3. 

Διασώξειν, οἴῆπε σοηίετγνατε ν, 6. ι8. 
διωασώζεσῥαι πρὸς τὴν Ἕλλ, ρετνε- 
πἶτα ἴῃ (σγεβοίδτη ἡ, 4.» 5. 

Διατάπτεειν, δοϊετῃ Ἰηἤγαογε 1, 7,1. 
αἰ ΡΟ ΘΓ 11], 4.516. 

«Διωφείνεσθιαι, σοηῃτεηεία οπλπὶ ορὲ 
ἘΠῚ δ. 78: 

Διαφελεῖν (δ. ὁδὸν, ῬεΓΨΕΏΪΓΕ ἷ») 5») 7. 
σὴν ὁδὸν, Ἰῖετ ἴα. ροπίησὰτο ἱγν, 

5211. ποί, Διεσ, μαχόμενοι, ηποιϊ- 
αἴθ, ἢ.}1ο ἀϊς ᾿πτογμο, ραρηδ- 
Τὰ ἵν, 3», 2. χρώμενοι, Ρετρεῖυο 
τῇ ἰαης 111, 4. 17. 

Διατίϑημι οὕπω, Ὦοο {ξηΐὰ ἴτηθυο ἷ, 
15 8. νοοῖ νἱν» 4.» 3)... 3; 10: 
4).2- 

Διατρέφειν, ΑἸ ποη πἰῆ ρεοοτίθαβ ἷν, 
7» 17. 

Διωφρίβειν, τηογαῖῖ, ουπηξϊατί ἱ, 5» 9. 
11». 3» 9. διωπριβομένου τοῦ χρόνου, 
ἀὰπὶ τογεθαίαγ [ΕΠ ρΡ.5 νἱΐ, 2, 3. 

Διαφαίΐνεσθαι «. π. νἱϊ, 8, 14. 
Διαφανῶς, ρετίρίομθ ν, 9, 24. 
Διαφέρειν, Ῥγορίζατα 111, 45). 33. οὐ διαῷ. 

ΡΈΠΠαο εδ, Π1Π1] ἱπτεγοδ ν, 4, 2. ᾿ 
διαφέρεσθαι πρὸς εἰ ἀμφὶ, σοπῖεη- 
ἄξει, οογίαγα, αἰ] δάϊατγὶ ἵν, 5» 17. 
Υἱ!, 6, 15. Διαφερόντως σιμᾷν, εδτε- 
ΒῚῚ5 ΡΥ ΘΟ 115 ΟΥ̓ΠΆΓΘ ἷ, 95 14. 

Διαφεύγειν τινὰ ἐκ χειρὸς αὐτοῦ, αἸϊςα- 
7.5 τη] 5 ΕἸΔὈΪ Υἱ, 1, 4. 

Διωφι)είρειν, ΘΟΥΓαΤηροίε, 8] 1σὰ]ὰ5 8π|- 
ΤΑῚ Δ ὈΔΙ ΙΕ ΠΑΓα 11], 3»), 5. διαφϑε,- 
φέσι, ΑΠΠρατὶ, ἀ1180 1, ὧς Ἔχε οἽ τ 
Υἱΐ, 2), 4. διωφϑ)αρείην ἐν τῇ στρατιᾷ 
ΥἱΪ, 7, 37. ΟΡΡΙ ΠΊΕ νετῖς Ηαι- 
σὨοη. 

Διάφορος, ἀἀνετίατί! 5 νἱΪν 6, 15. διάφε- 
ρον, ἀΠάϊατῃ ἵν, 6, 3. 

Διωφυὴ, ὨΠατα ν, 4, 29. Η. ]. {ταξιαῖ- 
ἴε, {εὰἀ τη] οἴτετ, ΥΥ ἀΚεδεϊάϊατῃ ἴῃ 
γῖὶν. Οπτῖσ. ἵν. Ρ.. 67. δηποίαν!ς 
Βομδοίογ δα [οηρὶ ἱ. Ρ. 12, υδὶ ἀ1- 
νετίἃ εἰ ποῖϊο νοοὰθ}}, σρήσας τὰς 
σῶν γαενώτων διαφυὰς (τῶν καλά- 
μων). 

Διαχειρίζειν, αἀτηϊηϊῆτατγςε ἱ, 9», 17. 
Διαχάξειν, ἰ. Ε., διωχωρεῖν ἵν, 8, 18, 

ΠΟΥ, 

Διωχωρεῖν. κάτω διεχώρει αὐτοῖς, αἰγὶ 
ἀρ]εξτιο ἀσοεάθθαι ἱρῆ5 ἱν, 8, 20. 

Διδάσκειν, ἀοοετα, ἀὐρατηδητὶ5 οξεη- 
ἘΠ ἘΠῚ 1 δ δ: 1 1}ν8..,, ἃ; 

Δίδημι, ἀηαε διδέασι ν, 8, 24. δὶ ἐταῖ 
δεσμεύουσι, 

Διδόνωι, ἴλοετε ροϊοπαίεμη 1, 3» 25. 
νἱν» 4,19. ν]], 3912. Ορτοποτ ἀδγα 
117). 4» 42. ἃἰ΄σαὶϊ βταῦ Ποϑγὶ ἴῃ ΤΕῸ 
ἃ ὈΓοΙνε πο, οῥ»}. οὐοἰάετε νἱ, 4» 31. 
δέδωρμει εἶναι, οὐπῆίταο ἂὐ ἢεῚ, 6, 6. 
210 διαδιδόναι, ἀϊθτιθαετια ἱ,) 9, 22: 
δέδοται ὑμροῖν, νοΟὈΪ5 ἃ Π115 εἰξ τῖθα- 
ἴα ν]; 4. 36. 

Δεείργειν σῆς οἴκαδε ὅδοῦ, ἄτοεῖα τράϊτα 

ἐπι αῶν 
Διελαύνειν, μΕΙΓΟΓΊΡΕΓΘ, αε ἐφαϊίαίμ ἢν 

10; 7. ; 
Διεξέρχεσθαι, ἰταπῆτς νἱ, 4» 38. 
Διέρχ ἐσόλαι ὅσον, Ἔτη Ετἰτὶ Πρᾶτία πὰ 111) 4» 

37: 



ΙΝΌΕΧ ΘΕ ΖΟΙΤΑΤΙΒ. 

Διξχειν, ἀϊῆατε ἱ, το, 4. ἀϊάαποὶ 111, 4» 
»Ο 22: 

Διίΐέναι, τταπίηλι τα, ἰγαηταπι σοΠ- 
σξάετε, οἱ ποταμοὶ διήσουσι 111, 2, 23. 
ἦν. 1 8. 

Διίσσασθαι, ἸΆΧΑΙΕ ΟΥΐη65 ἷ, 8, 20. 
ἷ, το, 7. διαστάντες, ΡΕΓ ἱπίεγνδ!]α 
ἀΠροῆτὶ 1, 5. 2. 

Δίκαια, τὰ, ἔχειν, ᾿αῆα νεῖ τηξτοεάθπη 
δοοίρετγε νἷϊ, 7, 14. δίκαια λέγειν 
ἰδ᾽1Ά4. τεέξὶε ἀϊζέτγε : λαμβάνειν ᾿θϊά. 
17. ποῖ. 

Δικαστὴς, ααἱ αἱ] 715 ἀϊοῖι ν, 79. 34. 
Δίκη ἐσχάτη, [ἀρρΡ! δῖ απιὶ ἐχιγεπηα πη 

νὶ, 4,15. δίκην διδόναι, ρα Ὧδ5 ἄατε 
11, 6, 21. Υν», 4. 20. ἐπιτιθέναι, α]- 

ΟἸΓοὶ 11], 2, 8. εἰς δίκώς καταστῆσαι, 
ἴῃ 1υἀϊοῖα τ νοοᾶτδ, δά τη πεσὶβ [αὶ 
ταῖ οη ἐπὶ τεἀἀεηάδη ἱπηρείϊοε ν, 
7.9 34. δίκην ἔχω ἱκανὴν, [ἀτὶ5 ρα ἠδ. 
τῇ ῆϊ ἀδάσγαης ν]Ϊ, 4,» 24. 

Διμοιρία, ἀρ] Ροτγίϊο νἱῖ, 2, 36: ὁ, 
Ι, 

Δινεῖν, ΟἸΓΟΓΊΔΡΟΓΕ ν᾽, 9» 9. 
Δίοδος, ἰταΠίαβ ν, 4» 10. 
Διορῶντες, εἴαῖ ΚΥ, 3» 1. ὈΌῚ ὁρῶντες 

ἀεάϊ. 
Δισλάσιοι, ἀιρῖο τηϑ]οτγες ἵν, 1, 13. 

νἱ, 35 17. διπλάσιον φέρεται βέλος, 
το] τὴ ἀπρὶο Ἰοηρὶαβ ἔδγίαγ 111,3, 
τό. 

Διφϑέρω, ἴασους ΡΕ]]ΠΙσε 5, ΡΘΓα, φα 
2ιιιάπονες ἰαῤτάες ρεμαηέ ν, 2» 12. 

Διφϑέρινος, σχεδί,"ι διφιδέριναι ἱ. 6. δερ- 
μάτιναι ἵ, 5. 10. 7191. 

Δίφρος, [616 δι τίρο 1, ὃ, 1ο. 4ε {ὲ]18 
25 σοηυτυῖο Τἀγαρίοο νἰϊ, 3.) 20. 

Δίχα ποιεῖν, ἀἰβ] αηρετε, ἀϊῆγαμεγα νἱ, 
2. 11. 

Διχάζειν εταῖ ἵν, 8, 18. υδὶ διαχάξειν 
ἀξαὶ. 

Διώκειν, σεΙο ΘΓ ΘΌΤΓΕΙΕ Υἱἱ, 29, 20. 
δρόμῳ διώκειν, ουτία οοηϊεηάετα ν]; 
Ἐν ὭΒι, 

Διώρυξ, αἴνει, οΔΠΆ]}15 1) 7» 15. 11» 4» 
12: 

Δόγμα, ἀεοτεῖα πὶ 111, 3.» 5. Ν]», 4» 8. 
“τοιεῖσθδαι, ἀδαογηστα νἷ, 2,11. 

Δοκεῖν, ῬΡαϊαγε, ΟΡΙ ΔΙῚ ἰ, 79 1. 11»). 2, 
10. 14. καὶ σούτους τί δοκεῖτε Ν, 
γ, 26. το]. δοκοῦμέν μοι, σεΠίεο; ὩῸ8 
εἰσ. ', 3, 12. ἵν, 6,13. δοκεῖν αὐπη- 
εἶα], μὶ δοκῶ μοι αἰσχύνεσιγδαι, Ῥαάει 
τὴς ἀΐσετγε ἷ,) 7» 4. οὐ ἷ, 9» 1. τὸ δό- 
ἕαν, ᾳυοὰ νἱίατῃ εἴ ν, 95» 18. δόξαν 
σαῦτα, στὰ ἤθ0 νἱία εἴἴΐξηϊ ἵν, 1, 
11. ποί. δεδογμένον, ἀξοταία τη 111, 2» 
39. ν, ὅ, 35. ῥο! δοκεῖ (εῤρε τη 1εἰ1}-- 
ΣΙ μΡ δεῖν, μὲ νἱϊγ 3,5. 0. (αἱ. βηπμὶ 
ΕἼ ασσ, σαι Ἵγ, νὶν 45 30. ἔδοξε δια- 
σκανῆσαι εἰ διωσκηνητέον ἵν; 47. 8. εἴ 

14. ἔδοξε ταῦτα ἱ, 3, 20: 
Δοκιμάξειν ἵππους καὶ ἱππεῖς, Θχατηΐ- 

ὩΔΓΘ, ῬτΟΡδγα, αἰΐρεγα ἐαθο98 εἰ ξὰ9 
ΘΕΓα εαυϊξεβ ἢ], 3, 20. ποί. 

Δόλιχος Ὁ. 5. ἵν, 8, 27. 
Δόξα, ορίπἰο ἰϊ, 1, 18, εἰς ἀνδρειόσησα, 

δίοτία ἕογττ ἀπ 15 νἱ, 35. 14. ποῖ. 
Δοξάξω, ἀς εὸ νἱάε ἃὰ ν, το, 32. 
Δοράσιον, ρῬοτιῖσα, σοηϊαϑ νἱ, 2, 23. 
Δορκὰς, σᾶρτοᾶ ἷ) 5» 2. Υ, 3» 10. 
Δόρπιστος, Οὐκ ἧδο [ΕΠΡ5 ἷ, 10, 17. 

. ὑ01᾽ Οοάα, δόρπητον ἀαηΐϊ. 
Δορυφόροι, Ὠδῖζαι! ν, 2, 4-. 
Δοῦλος, ἴετνα 8. Μὲ ασεδαπίμν εἰ δαδε- 

ὀαηίμν φεϊοηφμθ γερὶς ΡΘΥ (αΥ ΜΊ2 1721-- 
}έεγίο εγαηὲ {μό)οξ! 1, ο, 20. 11» 5» 
Θὲ 

Δουσεῖν ταῖς ἀσπ'. πρ. «-. ὃ. οἶγρεος εἴ 
Ὠαΐίϊα5 οΟἸϊ μετα 1, 8, 18. Δοῦσπος, 
Πτερίτας 1ἴ, 2.) 19. 

Δρεσανηφόρω ἅρματα, [Ἰοατὶ ΟΌΓΓΙ ἱ» 
ἥ, πϑιξυϑριεθε 

Δρόμιος, ΟὐτΓοα πὶ, ἰοομα μδὲ σμνβ 
σεγίαίμν ἵν, 8, 26. δρόμῳ ϑεῖν, οατία 
Ρέτρετε ἱ, 8, 18, 19. 

Δύεσϑθαι, οὐοίάεγα, ἐς (016 ν, 7, 6. Δύ- 
νεῖν, Ἰαἔφηη ᾿ἰ, 2, 3. 

Δύναμιαι, νας, ἀφ γάμο ἷ, 5, 6. ἀὲ γε; 
ἀξ να]εὶ θο, νῖπι Ὠαθεῖ ἰΐ, 2, 13. 
νΑ]]άπι8 ΤΠ ἵν, 5, 11. 12. 

Δύναμις, ΟΟρῖίδ8 ἷ, 3» 12. ν» 4; 7. Ορ68; 
Ῥοίθητδ 1], 9 11- 

Δύσβατον χωρ. Ἰοςὰ5 τταηῆτα αἰ Β1ο1]ς 
'ν, 1, 25. 00] δυσσάριτον ἀεάϊ. 

Δυσικαὶ, οσσαῖαϑ 1015 ν]ϊν 3»), 34- 
Δυσπάρισος ἵν, 1, 25. "οή, 
Δυσαόρευτος, πο ἤης αἰ βΠου]αῖε Ροτ- 

νἱὰ5 ἵν) 59 7. 
Δυσσορία, ΑἸ Π Ο]185 ἴῃ ἰταηθαπαο ἵν, 

3,7. Δύσαορος, ἰτὰηῆτα ἀἰ ΒΠο1}15 νἱ, 
35:12; 

Δύσχρηστος, ΟΟ͵]ὰ5 αἱὰϑ νἱχ 1105 εἰς 
111... τος 

Δυσχωρία, ἰοοογαπχ αἰ] Ὁ] τὰ5. 111, δ, 
16. 

Δωροδοκεῖν, γεοαηΐα σοτγαρίατη εξ 
Υἱὶ, 6, 17. [εἀ ἰΌΪ εγαῖ ἐδωροδοκού- 
(ἐν. 

Ε. 

Ἔξν χαίρειν, ταὶ τη ἔλοοτγε, πο οα- 
ΤΆΤΕ ν]ΐ», 3, 23. ὁδὸν, ὩΟῺ ἱτε Υἱΐ, 3» 
ἌΣ 

᾿Εὰν ὅπου οταῖ οἱϊπι ἱ, 3, 6. ἐάν σε-ττο 
ἐών σε, ἢνε---ῆνε νἱῖ, 3, 37. ἤπε 
αὐἀάϊτο νετῦο, ᾳμοά τη] ῃὶ νεγθὰ 114 
αοῖς Γαἱρεέϊα. 

᾿Εαρίξειν, νεΓ τα ἤρεγα Εἰ], 5.» 15. 
Ἔγγνδσϑθαι, Τροηάετε υἱὶ, 4». 13- 
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᾿Εγγύϑιν, ε Ιοσο Ρτορίπαυο ἵν, 2, 27. 
᾿Εγγὺς, ἴῃ ριορίπαυο ἰΐ, 2, 1.5. οἱ ἐγ- 

γύτατὰ ἐϊ 2 τὴ,» οὐ. ΟἰΓαΙ τε ἵν, 2, 

28. ν; 7,» 9. 
᾿Ἔγκαλεῖν τι, ἀπολαβόντες ἃ ἐγκαλοῦσι, 

Ροίφεια ν᾽], 7, 33. τινὶ, ΔΟΟΌΪΆΤΟ, 
ποῖ δ 6]. νἱῖ; 5..0),.5 7» 44. 

᾿ΕἘγκεκαλυμμένοι, νΕ(Ἐ θὰ 5 ΟὈνο]ατὶ ἵν, 

55 10. 
᾿Εγκέλευστος, ἸυΠῦᾶιις 1, 3.» 13. 
᾿Ἐγκέφαλος φοίνικος ᾿ϊ, 3γ 16. Ψυΐξο 

ταεἀ α}}] πὶ ῬΑ] τα π ἰπιογρτείδη- 
ἴατ, (εὰ οἱ σεπαβ βειηπΊς ἰῃ νεῖ- 
ἴίος. ρα] πηάγατη ἴο]1α ρΡοϊεγείηα τε- 
ΠΕΙΪὰ οὐπὶ βοτὶθα5 ᾿ποϊάδπ8, εἴ 
ἔεγα ἀδοεπηϊατη ἀαγαηβ, ΔΤ ΔΤ 
ἐχρ σεῖς ἤἥοτετῃ, ἀοσδηΐε αχ ποτὰ 
ΟΔ}}1 ἢ Ρει1- Τλομαῦς οἷνε ε)ὰ5 
Βονν ἀε δ). Κνσεηέ ΠΛ Θγατ τ. ἱ, Ὀ. 
223. νετί. βεγγηδηΐοθθ. (8}}} νο- 
φαηῖ Οὐλομκ; 1. ες. σἀυϊειη, Νοῖτι 
Κολί, 

Ἔγκρατῆ ποιῶ τινος, ἴλοϊο αἴ 415 ΓΕ 
ῬοεϊδιΌΓ 1, 7» 7. 

᾿Εγφηγόρεσαν τείείταὶ ἵν, 6, 22. ρτο--- 
ήσαν ηοΐ. 

ἜἘγδαλινοῦν, ἔτεπατε δα πὶ ΥἸΪ, 2» 
21:..)..Ὁ: 

Ἐγχεῖν τινι, ν᾽ πατα ΔΠ1σαἱ ᾿πία πάθια 
δὰ ᾿θδηα πὶ ἵν, 39, 13. 

᾿Ἐγχειρίξειν ἑαυτὸν, [6 ΑἸϊσα! ρεγμμϊ- 
ΤΕΓΕ: 2. ὃὲ 

Ἔδω, ἐδηδοκότες, αἱ οοπιεάεγαπε ἷν, 
δ; 20. 

᾿Εϑελοντὴς, [ροπίδ, ἐἰβεπε ὦ ἰδ. δὲ ιν, 
1, 26. 27. ἐθέλοντες, ίαα ἱΡοηϊὰ ν, 
10, 6. 

ἘΠ. ὡδηι 5.1.3. 5: ΘΟ 50 ἀπ Ιεἶο 
Ἰητετγοσαῖοηὶβ εγὰΐ εἰ σὺ εἶν, 8, 6. 
ὩΔῚ 7. ἀεάϊ: εἰ---οῦ, ἰτατη-πτδη 1; 
ὅδ.: 1). εἰ, υ͵ἱα 11],, 2... 7. δ σις 
πρεσβεία, ἢ απὰ Ἰεραῖίο ἢ. ὁ. 4ι:- 
τρρ κυ Ἰεϑατῖο ΥἹ, 3,21. εἰ μὲν γ, 
ὅ, 3ο. εἰ εἴπερ γε '» 7» 9. ἐ ᾳαδη- 
ἀοᾳυϊάετη : : εἶχε---εἶτε, μόδον τς 11 
1. 14. εἴ πως, ἢ ἴοτίε, γεξεγίμν αὐ 

εἰρβη πειρώμενοι, τεηϊδηϊθβ, 60 
ΓςΟΠΠΪ]ΙΟ ἰν, 1, 21. οἵ ἵν, 1, 8. υἱὲ 
τηαΐα δἀεθαίωτσ εἴ σως ἄν :9ελήσειαν. 
ποί. Θυδηη δ Πι αἴκε ποϑὲ Ζεὺς ἐξο- 
πίσω περ παύσῃ ὀιξύος εα Οὐγῆλξες 
4. 34: Ὁ ἍΠῚ εἴ κε Πάθεηῖ; ΕἸ τ, 
ὅο. αἴκε ποϑὶ Ζεὺς ἄντιτα ἔργα τε- 
λέσση. [πἰοτάμπι οἴ κε Ορίατινο 
}απέϊαπηι Ἰερίϊαγ η΄ αἰτοηὰα οδτ- 
τηΐϊης Ηοσπετίοο : οἀ ἀσθίτο εαα]- 
ἄετα ἀς ρῥτοίαϊοδ ογαίίοπε. εἰ μὴ, 
πίῆ, ς. 7:1. τηαϊδ. .Νὶ..3. 10.: 6; 1ο. 
δὰ ἴῃ ἴ, 7.0 18. (σά. ἀᾷπὶ εἰ--τοοῦ 
μαχεῖσαι. Οοηίγα εἰ μὴ, αἰ, ῥτρ- 
ἴοσ ἴἰν 1 12. εἰ δὺ μὴ, σφοϊοτοαυ 

ἵν 35 6. 
Εἶδος, [οτπηᾶ, [ρεοίεϑ ἢ, 3} τὅι 
Εἴδω, ἀπάε ἤδειν 1Π], 1, 20. ποί. εἰ ἰ δέ εἰς 

σι βέλτιον εἶδε ᾿ἰ], 2, 32. υδἱ ἙΕαά. 
ψεῖε. οἶδε Παεπε, ἔδωζοεν ΤοἸᾶπηιβ νν 
1, 8. ἠ0ζ- 

Εἰκάζειν, οοὨ)ΐσετα, Γαΐρί οατὶ, ορὶ πατί» 
ΟΡ. εἰδέναι ἱ, 6, τα: το, τό, εἰκασ- 
μένος, Πίη}115. ν, 45 12. υδἱ Οοαά. 
ἠκασμόνος ἀΔῃτϊτ, οὗ, νί, 17.16. 7107. 

Εἴκειν, ἔοικας φιλοσόφῳ, ρεοΐετη ΡΠ ]]ο- 
ΤΟΡὮΙ Ῥγθα ἴ6 ἔδιβ ἴΐ, 1) 13. οὐδενὶ 
καλῷ ἔοικε, ΠᾺ}]Ο τηοάο εἴ Ποηοτῖ- 
δου υἱ, 4. γι 

Εἰκὸς (ὡς) τηδγῖῖο, ΠΟῚ ᾿η]υγία {4 4, 
24: εἰκότα λέγειν, Θ΄]φαᾶ ροΐϊαϊατε 
τὴς ϑυπός εἰκότως, τ ΟΓΙΟ. 11, 2» 3: 

Εἶκι, ξεο: ἰέναι τοῦ πρόσω, [)π. προίζψαι, 

ὈΪΓΘσΙ 5 ῬΈΓΡΟΓΟ ἱ,3».1. ποῖ, ἰέναι τι- 
νὶ διὰ φιλίας, ἀταῖΐος [δ σέτγεγε ἐγρᾶ 
8]. 111. 2. ὃ. γιοί, διὰ παντὸς πολέμου, 
ΟΠΊΠΐ τατίοηθ δἰ] αεπι Ὀ6}}ο ρετίε- 
ααἱ 2ῤ]4. ἦτε εἰς σήνδς χώρων νὶϊ, 7. 
6. ποί. 

Εἰμὶ, ἴατα : εἶναι προγόνων ποιούς, ἢὰ- 
7αἰπιοάϊ τ] 5 Ργοσηαίατη εἢξ 
11], 2, 3. περὶ τὰ ἐπιτήδεια, ἴῃ σοπ|- 
Ρᾶταῃο οοπιπιθᾶτα Θσσαραῖατη 
6ΠΠῈ. 11], 5», 7. οὐδὲν, Ρτο ΠΙΠ1]ο ἀαο!, 
ΠΌΠ]]Ο ἸΙοοΟ ΠυΠΊΕΓΑΙΪ νὶ, 2, 1Ο. {67΄- 
“τ ῥεγιῥόγα σεγδϊ βηη1: μἱ ἦν δυ- 
νωμένη ἦ. 6. ἐδύνατο, να ]εθαΐ, ΕΒ οἰε- 
Ῥαΐ ᾿ἰ, 2, 13. αὠμγιία! ἵἴπ τὸ κατὰ 
σοῦτον εἶναι ', 6, 9. 1 πὸ νῦν εἶναι 

111. 2, 32. εἰσὶν οἵ, Τὰπὶ χαΐ, 11] νἱ», 
2, 6. Οοηῖγα ήν---οὕς εἰξ 1, 5. 7. 
ποῖ. ἔστιν ὅστις, ΠΟΙ ΠΕΠΊΟ ἷ, 8, 20. 
εἴασαν ῬΓΟ εἶεν, εἶμεν αἴῖ. ΡΓῸ εἴημεν 
Ηεϊπάοτῇ. δά Ρ]ατοηῖ5 ΤΏδθι. ρὰρ. 
298. ἤστην 11, 6, 30. ΡΙῸ ἤστην πο. 
Ἡδῦεῖ δαπάοθτ ἔογπιᾶπὶ Ἠείγοῃὶας 
συπὶ δυϊάδᾶ. 

Εἴργειν, σοί ετθ, ῬγοὨθεγα ἷ, 1, 5. 
ποῦ απ ὺ τον τό: 

Ἑἰρήνην καταλείσεινγ τεβ!ΟΠ6 πὶ ΡϑΟᾶ- 
τάτη τε] παθετα νἱϊ, 7» 33. 

Εἰς καλὸν, Ορρογίμῃηα ἵν, 7», 3- εἰς ἀφ- 
ϑονίαν, οορίοίς, [4115 ν]ϊ, 1,. 33. εἰς 
γξ δύναμιν, Ῥτο νἱ τ, Τατῆτηο ἢὰ- 
ἄϊο δι ῖτο ἰἱ, 3,.23. εἰς δικαιοσύ- 
»ην, αυοὰ δἰίηεῖ ἀα ἸαΠ|Ί τη 1, 9, 
ι6. ἐς φιλίαν, αυοᾶ δά δηλ οἰ τ τα 
αἴτίπει 1, 6, 30. εἰς χιλίους, δὰ 

τε ἰ, 8, 5. εἰς σρὶς, τεῦ νὶ, 2) 16. 
19. εἰς δύο ἡγεῖσθαι, Ὀΐποβ ἀπσετα 

1, 4. 26. εἰς πεντήκοντα, ἴῃ απ. 
4υδβεηοβ, ἄε αἰμιμαῖηε ἀρεῖ νὶὶ, τ, 
23. εἰς σὴν στρατιὰν, 1Ώ αἱὰ8 ΕΧεΓ- 

οἴταβ ἷ, 2, 27. εἰς πὸ ἴδιον, ἱ ἴῃ αἰ8 
τάεος νἱΐ, 7») 30. εἰς ὑμᾶς λέγειν, 
ἀϊοεῖς δά νοῦ νυ, ὅν. 28. εἰς τὴν στρ. 
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εἰπεῖν, τείειγε δὰ δχογοϊζατη ν, ὅ, 
37. εἰς σὴν ἑσπέρων, [Ὁ νεῖρεταπι 
111,1». 3. εἰς σὴν νύκτα, ὨΟΟΙ͂Σ 'νν 5» 
13. εἰς ταῦσα, ἴῃ ὨΪΒ5 ΤΕ 5 ἵν, 1, 
28. εἰς ἐπήκοον στῆναι, ἴΔτα6 6 40 

Ἰοοο δυάϊτὶ ροῆξεης 1ἰ, 5, 38. εἰς σο- 
λερείους, σοηῖγα ΠοΙαβ ἷν, 5. 18. εἰς 
“σοὺς βαρβάρους, 1Π ἴδίγάτα ᾿γαγθατο- 

ΓᾺΠῚ ἱ, 3» 5. εἰς Ταόχους, ἴῃ ΔΡΥᾺΠῚ 
οὙΔοοΠργαπα Ϊ ἰνουῦαε 

Ἐὶς ἕκαστος, ἀπαίαυ!αας ΨΙΣ Αὐο. 
εἷς γε ἀνὴρ ὧν, 1116 ΔΠῸ5 οἴη ΠῚ 
τηλχίπηα 1, 95. 22. ἕνί γε ἀνδρὶ, “εἰ 
πη», ἢ. 6. [0]1, ποῃ Ὁ} 8111 1»). 9. 
12. 

Εἰσακοναίξειν, ἸΠ(γῸ Ἐμμβ Αδαμ Υ]Ϊ, 

4:15. ἶ 
Εἰσβάλλειν, ἸῃίΓαγα ἵν 29 21. πη 6], 
-βολ ἐνριεΠεηὶ ἷ, 7,15. Εἰσβολὴ, 84]- 

1.5.9 δυσεβ 1, 2» 21. εἰσβολὴν ποιεῖς 
σθαι, ἰῃμῖταγα ν, ό, 7. 

Εἰσδύεσϑαι, Ἰπίτατε, [6 ἱπππυδτο. ἴῃ 
σας πὰ ἰν, 5»14- 

Εἴσειμι, εἰσήει αὐτοὺς, ὅπως ἄν καὶ ἔχον- 

σές τι οἴκαδε ἀφίκοιντο 5 9, 17. ποί. 

Εἰσελαύνειν εἰς σὴν πόλιν, ἸὨΓΓΑΓΕ ἷν) 2» 
20. 

Εἰσέρχεσθαι εἰς τὸν πόλ. ὈΦΙ] τὰ [αἴοϊ- 
Ρόγα Υἱὶ, 1,27. 

Εἰσήει, νὰ ες εἴσειμοις 
Εἴσοδος, αἀϊτα5 Υὶ».2» ἵ: 
Εἰσσίπτειν, ἸὙΓΑΤΏΡΕΓΘ Ψ]]», 1. 18. 
Εἰσπορεύεσθαι, εταὶ ἵν, 89 1. ὈΌῚ ἤτη- 

Ρἷεχ τεροίαὶ. 
Εἶτα, ἔα ἅν ον. Του πὰ τ ὁ, ἴθ. βίο. 

πρῶτον ἴοι 

Ἔκ τοῦ δικαίου, Ἰυῇε! Ϊ, 9. 19. ἐκ σὰν- 
σὸς σρόπου, 4αονὶβ το [ἰἰ, 1, 43. 
ἐκ σῶν δυνατῶν, ΡΓῸ νἰ τ 5, ΡΟ 
Ρτθοίεητὶ οορίᾶ ἱν, 29 23. ἐκ χειρὸς, 
ςουλῖ πὰ ν; 4» 25. ἐξ ἐπιβουλῆς, ἴη- 
Πάϊοίε νὶ, 2, 7. ἐξ ἀρισπερῶᾶς, ἃ ἢ- 
Ὠϊᾶῆτα ἵν, 8, 2. ἐξ ἀπροσδοκήτου, Εχ 
ἱπΊρτον]ο ἵν, 1, 1ο. ἐκ πλείονος, 

Ἰοπρίαβ, Ψ. 7.1») 10, 11. ἐκ πολλοῦ, 
εχ Ἰοῆβο ἰπίδγνα!]!ο 111,.3,.9. ἐκ σοῦ 
ἐναντίου, εχ δἀνετίο ἱ, 8, 23. ἐκ σού- 
σὼν ἷ, 3911. ΥἱΪ, 6, το. ἐἐ ἐκ σού- 
πον 1, 3» 13. Ῥοῖ Πδο: ΒΝ ἡ δὲ 
ἐποίει ἐκ σοῦ χαλεπὸς εἶναι Ἷν 6 »,9: 

ὡς δυνωτὸν ξ εκ. “σοῦ σοιούχου εὐὴ μα τῇ Η 

6, ἃ. ποί. οἵ. τὰ Βγίηροῦι 4» 57. ἴπ 
Ἐρίβοῖα ἃἀὰ ϑοδείετατη. ἐκ σίνος 
ἐσ“λήγης αυδρτορίεγ ν, 8, 4. ἐκ τού- 
σὸν, ὐπὸ, , αὐτο τί όϊο.ὶς ὁ». 8.1.2» 
17. ἴα}, 17 σῥοάο!ῇ ν, 29, 1. ἐξ ἴσον 
ἐσμὲν, αδάοτῃ [ἀπγὰ5 σοηάϊοης 11], 
4; 47. ἐκ πούπου, Πᾶς ἀξ οδυία ἰ], 
δ» ἡ αϊ!, 3» 5: δ. ἐξ οὗ, αυδρτορῖεγ 
Υ]» 4511. ἐπ σίνος, αὰ]α ἀς οδυία ν, 
ἃ, 4. ἐκ διαβολῆς, ΡτΟΡίεΓ οτι τ ηᾶ- 

τοπεπὶ ἴ᾿, 5), 5. Ἔκ ῥγο ἐν, Ψ. Π'. 
ἷ, 2») 18. ἵν, 7» 19. ἐκ σοῦ σσρατ-. 
ὁρᾷν, ες οα[ιτι5 ν!άεγα, Δ. 6. 'π σαῖς 
νἱάεγε εἃ, φὰς ἤερθαηΐ ἴῃ σᾶτορΟ 
ἸΪ, 55 33. οἱ ἐκ πεδίου ἔϑεον, ηαἱ ε- 
ταηῖ ἴῃ σατιρο, ἰηάἀδ ουττεθδης ἵν, 
ό, 25. οἱ ἐκ τοῦ ὄρους κωταβαίνοντες, 
4] δγᾶηξ ἴῃ τηοηῖε οὐπὶ ἀείοεηαε- 
ΤΕηϊ Ψ|Ϊ, 4» 12. οὗ ἵν, 3») 29. ἐκ 1π- 

᾿ γεἰ ρτημεν ἱ, 8, 5.}1,4,, 28. ἵν, 5»,.33- 
ἙΕκασταχόσε φάσκοντες εἰδέναι, ηαἱ ἤπῃ - 
Β]45 τεβ] οἷ ρᾶτίεβ, ἴῃ ααδίοαπ- 
486 [ἴδΓ ἔοιεῖ, [ε πῃοῆξ ἀϊσεῦδητς 11]; 

5᾽917-. 
ἝἭκασσός τις, Ὁ. 7:. Ν) 9. 19. ἕχαστος 

ἐπ: ριμγ}, 3, Στ. Ἑκάστοτε, [ετα- 
ῬΕΓ 1ἰ, 45 10. 

᾿Ἑκατέρωϑθεν, ἰττηηας ἱ, 8, 13. νἷ; 2» 

᾿Εχβαΐνειν, ἀαναάεγα, δι θυρετα ἵν, 3» 3. 
᾿Εχβάλλειν, Ρτο)ΐσετε Ὁ. η. 11», 1). 6. 

ἐκβαλλόμοενοι, οὑτη ἐχο]αῇ ατῦε Ὠο- 
ΠΙΌ5 ΟὈ] ΟΕ γε τ Γ νἱϊν 1, 16. 

ἜἜκβασις, αἀϊία5 δα πιοπίϊ5 Ἰυαραπι ἷνν 
1. 2.00." δὴ 

"Ἔκγονοι, ροίετὶ 11, 2, 14. τὰ ἔκγονα, 
(οδία 8, ΡᾺ}} ἵν δ) Ἐν 

᾿Εκδέρειν, ουτίπι ἀοίταΠετε ἷ, 2, 8. 
᾿Εκδιδόναι, ἀεάετγε νἱ, 45. 18, ἐκδεδομεένη 

παρ᾽ ἀνδρὶ, παρτατη ἀαία ἱν, 1; 24. 
᾽Εκεῖ, ἐο ν, 6, 26. 
᾿Εκϑλίβεσθαι, ἰϊὰ ΡΓΕταΪ, αὐ ἀε ἰοοο 

ἴὰο ἀείγιἀδΓ|5 111, 4. 19. 20. 
᾿Εκκαϑαίρειν ἀσπίδας, οἰγρεῖὶδ τερηιεη- 

ἴα ἀεια Δ γε 1; Ζουσδε 
᾿Ἐκκλησιάζειν ν, 6, 38. συνάγειν ἐκπλη- 

σίων ἱ, 3, 2. οἱ ἐκκλησ, ποιεῖν , 4. 
12. σοῃοϊοηδίῃ Πᾶδετζα. 

᾿Εκκλίνειν, 84 ἔα ράτη ἱπο! πατὶ ἷ»19 19. 
᾿Εκκομίζεσθαι, ἜΧροΟΙΓίΑΙΘ. Κ,), 2») 19. 

ἤπε οᾶία. 
Ἔχκκόσσειν, ἀχίοϊηάεζα, ὧδ αγδογιδμς ἱ, 

ἤν το, 
᾿Εκκυβιστᾷν, ἴῃ οαραϊ ἴδ ῥγϑοοϊριτεπὶ 

ῬΙΟ)Ί ΕΓ ν΄, 9. 9. 
᾿Εκκυμιίνειν ἱ, ὃ, 18. ἀξ εχετοίτα ῥτο- 

οράδθηϊο γιού, κυμιαίνειν τῇ πορείᾳ εἴς 
ἸΡΑ Π ΟΣ ΣΙ. Ἂς. ..χὁ. 

᾿Εκλείπειν, ἀεβοετε, 46 πῖνε ἰφμεζαξία 
ἵν, 55» 165. ἰεάες [85 ΤΕ] ΠΩ] ΌΘΓΘ ΥἹ], 
4.2. ἵν, 1. ὃ. πόλιν εἰς χωρίονλ ΕΘ Χ 

ΤΌΘ ΤῊ ΓΑΙ ᾿ἢ 1) 29») 24. οἵ. δὰ 11], 

4. 8. 
᾿Εκμηρύεσϑαι, ἐχρ]ἰοατὶ, ἀοβ]γεη, ἀἐ 

αρΉΙ716 ἰγαμ επί ῥῈΥ ῥο 6771. ναἱ- 
1721. αηρε ας, οὐῥ. ἀϑϑόον Μαγόν. 
σθαι νὶ, 39») 22. 

᾿Ἐχπέμπεσδθαι Ν, 25) 21. ποΐ. 
᾿Ἐκπεραίνεσθιαι, Ῥεῖβοϊ, Τπσοεάοστγε ν, 

1, 8. 
Ἔκσένειν, ΦὈΙΌΟΙΕ ἱ») 9» 28- 
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Ἔκπίστειν, παυίταρίο ἕαδιο ἴῃ {ἰτὰ5 
ὐϊοὶ "νἱν 2. 2’ ὙἹῖξ ὃς Ζ2,υι3ν ἐψιφῶν 
“ἰκιῶν, ΕΧΡΕΙΪ εχ εράϊθὰ8 ν, 2, 1. 
ΕΧΡΘΙ]ὶ εχ τερίοης νἱϊγ 29) 32. ἐχ- 
πεπτωκότες, ΘΧΌΪ65 ἵν 1, 7. Πυπηὶ 
Ιδοδηῖεβ ἷΐ, 3», 10. ΘΙΌΠΊΡΟΓΕ ν, 29 
17. ἐκ τῆς ὁδοῦ, ἀεῇεέϊετε ἃ νἱᾶ ν, 
κι; 

᾿Εχσλέειν, ε Ῥοηΐο πανίρατγε ν, ὅ, 21. 
22,9. 1Ον.1 δ. 

ἼἜἜκσλεως, Ἰῃῖεροῦ νἱΐ, 5» 92 
᾿Εκσλήττεσναι, ρετοστὶ αὐ Ιοσο πηο- 

ψΘΔΥΪΒ ἵν 8. 2ο. σοπητηονεῦὶ να]ὰθ 
ΤῈ ἱπορίπαΐα δὲ ρογίσαϊο 1, 5» 13. 
τ Ν8ν ἀϑι νἱ], 6, 4.2. 

᾿Εκσοδὼν ποιεῖσθαι, Ε πγααϊο το] ]Ἔτα ἱ, 
ό, ο. εἶναι, ἀτηοίατα οἴ 1, δ'ν)ΖΟ. 

᾿Εκσπορίζειν, Ῥτθοθετα ν, 6, 19. υδὶ 
Οοάά. ἐξευπορίξειν ἀδηΐ. ποῖ, τροφὰς 
ἄλλοις ἄλλας ἐξεπόριξε Ῥίαϊο Ρτοῖα- 
ΒΌΓΘ Ρ. 1οϑ. 

᾿Εκπώματα, ῬοσυΪᾶ ἱν, 3; 28. 
Ἐκτάτεισθμαι, δοϊεπὶ ἰμῆἤταεγε ν, 4, 

12. νἱΐν, 1.0 24. Ρτορτῖβ οἷξ ἀθβ ὃχ- 
ετοῖτα οαῇτὶβ εἀπέϊο νεῖ ἐχ δῆρι- 
{ΠΠ15 ἰΙοοὶ εἰ δχρ]ϊοαῖο, αἴ ἴῃ Ἰοσο 
Ῥοΐϊετγίοτθ, Οὗ, Ογγορ. νἱ, 3»11- 
εἴ νὶ, 3. 33. [ἡη ρηίοτε ἴΙοοο. (οάϊ- 
065 ἐξητάξοντο ἀπ, 400 νεῦῦο ἀκα 
ογάϊ πη θὰ5 τα] Πτἀτὶ 15 παρ᾽ τ αΓἃ5 
ΧΕΠΟΡΏΟΠ ταρεγτΓ. 

᾿Εκτείνειν, εχίδπάεγε ν, 8, 14. ἐκτα- 
εὶς, ροτγβέϊαβ ἡ, 1» 2. 

᾿Εκτρέπεσμαι, ἀς νἱἷα ἀεῆεξϊετε ἱν, 5, 

5. 7) 4) 17. 
᾿Ἐκτρέχειν, ἀχουγἤοηςπι ἕδσετγε ν, 2, 

171 4ν τό. 
᾿Ἐχφαίνειν σὸν πόλεμον, ἀρετίε {ε Πο- 

{τε τ ΡΈΓΕΟΓΕ {1 1. τόϊ 
᾿Ἐχφέρειν λόγον, αἰ να σᾶτε ΤΟΤΕ Π. γ᾽» 

ὅ, 17. 20. εὐχὴν 5.9. 11- 
᾽Ελᾷν, ἰΤΓΆΕΓΘ, ἀρΊΑΓ} 1, ὃ, ΤΟ, 
᾿Ελαφρὸς, Εχροαϊτα8, Πα Ἐπὶ ΠΙΠ1] οπε- 

Τὶ5. ᾿πηρϑάϊτ, αὰο τη. ἔάο!!α ἔα- 
διῖαϊ ἵν, 29 27. ἐλαφρῶς μάλα, [ἀτὰ- 
τὴϑ σα πΠ ΔΡ. 116 Οἱ], 3, 323. 

᾿Ελέγχειν, Ρετοοηζαγὶ 111, 5. Α εχ- 
ἘΠ Πα, ᾽ν, ἋΣ, 22. 

᾿Ελεεινὸς, το βεχαμενίε ἵν), 4,11. [εὦ ἀ- 
λεεινὲς ἀδά!. 

᾿Ἐλελίζειν 1, 8, 18. "9. 
ζω. 

“Ἑλληνίζειν ἠπίσσασον ϑῖθοσα [οἱε δῖ 

ν]], 3,25. 
Ἔλπίξειν, ΟΡ᾿ΠΔΤΙ νἱ» 3.5 17. 0)ὈΏ2711710 
Διο 7 δ γεὶ ξμίμγα εὐ θη ἔνε ῥγο- 
“ῥένο ἔνε υιαίο, μὲ ἴρετατε αῤ. 1, α1ϊ- 
708. 

Ἔμβάλλειν, Ἰηνδάετγα, τηρεῖ πῈ ἔδοστα 
ἴῃ ποίξεπι ουτὴ ΠΟΡΙ 5 1. 8. 24. ἴῃ 
γεβίοπ απ ἱγγα ρτ ΟΠ τη ἔδοεΓεα 111) 5, 

[41πα.] 

γιάε ἀλαλά- 

τόν τὐοεν πο ἰσε), 26. ν Τὸ, 
ιδ. ἀε ῥαῤμίο οὐ οϊοπάο ἐγμὶς ἱ, 9, 
27. πληγὰς, Ῥα ίατα ἱγ, 5», 11. μο- 
χλὸν, ρει! οὐάδγε νὶϊ, 1, 12. 
15. ἰηῆμετε, ἐε βἔιεν!ο 1, 2, 8. ἵν, 8, 
2. ᾿Ἐμβολὴν ποιεῖσϑψαι, Ἰῃπίγαγα ἷν, 
υληὴι 

᾿Εμβιβάξειν ἐς π'λ. Ἡανὶθυς ἱπηροποῖς 
ν, 3. Ι. 

Ἔρμβιβᾷν, αἴσεπάετγε ᾳθ6ο ν, 7, 8. 
᾿Εμβροντήπους ποιεῖν, “σεἰ 1ογἼίγε εἴ ζπεἴ- 
γε οἱ αἰϊο τποάο 11κα τοττετα οἱ ὰ- 
ΡῬΙάοβ εὰ ἀιιοηΐτοβ γεάάογα, κί σε 
ῥίαμε μμαμι ψαίμίοη ποσί σαπί εἰ 
ῥέγυενα εἰ Μόϊ ῥεγπίοίοία ἱπεαηέ δο71-- 
ἡ Τὰς 

᾽Ἐμεῖν, νοπηετα ἷν, 8, 20. 
᾽ δ Ν “ 

Ἐμπεδοῦν σοὺς ὅρκου;, ἢάεπιὶ ἔεγναγα 
7ατα) αταπάο ἀαίατη [1], 2. 1Ο. 

᾿Ἐμπείρως ἔχειν τινὸς, αἴα σορηϊ(ατη 
Ὠδῦοτα δἰ θη ἰϊ, ό, 1. 

Ἐμσιπλάναι ἁπάντων σὴν γνώμην, Ο- 
ΤΩΏΪ ΠῚ Δ ΠΪΠΊΟΒ ΤΟΡΙΕΓα ἴρε εἰ ρτο- 
τα ῆϑ 1, 7, 8. ποΐ, οὐκ ἐνεσίμπλώσο 
ὑσισχινούμενος, ΠΟ [4118 018 ΡΟ] ]]- 
σεηάο, ᾿ἀεπείάθπη ΡΟ] σα ατὶ9 εἴ 
ἴρε Ἰαέξϊαθαβ δηϊπιοβ ΠΟΙΓΟβ νυ], 7» 
46. 

᾿Ἐμπίπρημι, ἰπσεπάοιν,, 22) 3. 
Ἔμπκπλεως, ΡίεπαβῚ τς “9.2. 
᾿Ἐμσποδὼν εἶναι, οὈίζατα ἵν, 8, 14. ν, 79 

10. τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ, ααϊά οὐῆας 
40 ΠᾺΪΠῸΒ 1], 19 13- 

Ἔμποιεῖν, ἰπάπσεγε ἴῃ απἰπλατη 8[16- 
ΤΙῸ5 11, 6, 19. 

᾿Εμπόριον γχωρίον 1, 4. 6. 
Ἔρμσροσθεν 1) (6 ἰοσο: τὰ ἔμσροσθεν, 

4088 ἃπίθδ ΠΟ5Β υπξ νῖ» 1, 14. οἱ 
ἔμωπρ. ῬΤΙΟΓΘΒ ἵν), 550 20. 2) «ἦε ἐ6712-- 
ον: ἡ ἔμσρ. προσβολὴ, ὨᾺΡΕΓᾺβ 
Ἰπγρεῖαβ 11], 4. 2. 

ἜἘκμ-ολεῖν, νεπάετα νἱΐ, 5, 4. 
᾿Εμφάγειν, ταρτἰπὰ εἄξῖα ἷν, 29, 1: 5. 

ὃ. 
Ἔν τοῖς; φίλοις εἶναι, Τὴ ἅΡΤΟ ΔΠγσΟΓΌΤΗ 

εἴϊπν, 4,32. ἐν (6 «Ἰοίπία ἰοοὶ Ψ. 1. 
᾿ς ΡΥ, 2,1. ἐν σῇ ϑαλάττῃ, δὰ 

τΐατα Ὁ. 5.» 4 δ: κώμῃ, ἃρυά νἱ- 
οὐπν το ΣΙΝ, 9. 2 ἥν, 
ἄσπι ἵν, 2,.19.ν, 1, 17. ἐν φούσῳ, 
ἐπέθεϊ- ἃ, του δ νὴ ὧν 39.» ὅν 27. 
ἐν στῇ στρατιᾷ βουλεύεσδαι, τείεττε δὰ 
Ἐχαγοϊτ πῇ ν, 95 3. ἐν ταῖς σπονδαῖς, 
τεπλροῦδ πάπα οίϑγα πὶ 119» 1, 1. ἐν 
ῥυθμῷ, δά πυπηεγαπι ν, 4» 14. ν, 
9. 8. ἐν τῷ φΦωνερῷ ἵ, 3, 21. ε΄ ἐν σῷ 
ἐμῷωνεῖ ἰἰ, δ, 25. ΡᾶΪᾶτῃ : ἐν ΡΙῸ εἰς 
ἁ, ιν, ), γι 

᾿Εναγκυλᾷν, ἀτηδηΐαγα, ἈΠΊΘηΓατη ἃ1- 

Ἰίξαγε ἵν, 2, 29. ϑεινίαϑ δὰ “ὲηειά. 
ἴχ. 665. ἐογμηι Ἰπιεγργείαταν ἀπιφῃ- 

ο 
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ἴα π|, σμοὸ γηράϊα ἠαμα γείξραίμν, εἰ 
. 7αοιέμγ. Ιἴὰ βτθεσα μεσάγκυλα ἴη- 
τεγρτείδηΐαῦ ϑοῃο α δὰ Επγ. Αη- 
ἄἀτγοῖ. 1134. Δ}{{εῖ δὰ ΡΏσβη. 1148. 
Ῥτο ἀγκύλῃ Ὀδουϊο ἀταπίαγ ἰηρε- 
πὶοῖς αρίαϊο ᾿ησοἶδο ἱὩΓ] τα τη τηδ- 
τἰβ Δα γα }15, σα ο πὶ ριηχὶς εἰ ἀείοτ!- 
φῆι " λ1:6 Ἀεὶίε πᾶσ Βα νν4}}15 ῥ. 
62. εἰ Ημπίεγ Ῥ. 20. ψεγποη δ ΕῸΓ- 
{τοι 88. 

᾿Εναντίον σινὸς, σοΥΆΠ. δἰίααο νἱῖ, 6, 
23. ἐναντίοι, ΕΣ δἀνειίο ἵν, 3,) 28. 
σὰ ἐναντία σπρέφειν, Θοηνετίεῖα ἴῈ τα - 
το τῤ14, δ... 532. τἀναντία ποιεῖν πούτῳ 
ἢ, ἤππο ἰοηβε δἰ ἴεν ἰταέϊασς αυδτα 
ν» 8,» 2 ς 

᾿Εναυλισϑῆναι Νὶὶ, 7, 8 
᾿Ενδειω σφοδρὰ, ϑτανὶθ ροηΌτα ΟΟτης 

Τηδδίιβ ἃ, τὸ, 18: 
Ἔνδεῖν, αΡεῖε ν, 9,.31. ἐνέδει πολλῶν 

αὐτῷ, ἀξοταηΐ εἱ ἤθη Ῥϑιοᾶ νἱϊ» 1» 
4ι. 

Ἐνδήμων, ἀπὸ τῶν νἱῖ, 1, 27. ποί. 
"Ενδίφριος, 4αἱ Ὁ ἀ]Ιη0 οοδπᾶ Θχοίρὶ- 

τὰτγ, Θοηνῖνα, αρμαά Τήγαρος, φμὲ τιοῖ 
ἐρξῆῖς, Μά δ μιοδαηέμγ πὶ σοπυΐ- 
ἱῖς 1, 2.) 33. 38. 

ἼἜνδον, Ἰῃῖα5, ἴῃ αὐῦε, ἱπίτα τησοπία 
ΥἹ, 1, 17. 36. ἱπ δοιάϊθιι5 12ῤϊά. 
δ. τοὶ 

"Ἑνεὸς, ΓΤ 5 1ν, 5. 323. 
'᾿Ενέχυρον, ῬΙΒΠὰ5 Υἱ], ό, 23. 
Ἔνϑω, 1Ππ|ὶσ 11,9 2» 11. υηάς, ἃ αὺυο 

Ἰοοο ἱ, 7515. 400, 4ᾳεπὶ [ἢ Ἰοσυ 
Ἧϊ;».3» 1ο. Υ; δ, 2:ὁαυο. [αξεο δ 
Εο (επΊροΥα Υἱΐ, 5. 15. πὶ . 7. 

ἔνι,» ἔυεμοΐ 
Ἔνθεν καὶ ἔνϑεν, Ὠϊηο 1Π|ηῸ ἵν, ό, 12. 

8..19ν.}}},εθ» .7. Σ ὑρρε 2} σχελύδοῦ, 
εχ αἰτᾶαὰβ Ρϑγΐθ νἱϑὲ ν᾿, 27 22. οἷ. 
ἐν. 3γ. 28. 

Ἐνϑυμεῖσδαι, ΟΟΡ ΓΘ 11, 45 5. ἢ, 1» 
2. ἐνσεϑύμημοι, αῷιτηδάνετγι 112).1. 
45. ᾿Ἐνϑύμημα, Ἰλν ΘΓ ΠῚ 1115) 591 2. 

᾿Ενϑωρακίξζω νἱὶ, 45 τό. 
Ἔν; Ὦ. 6. ἕνεσσι ν), 3» 11- 
᾿Ἐνιδεῖν σινι, νΊάθτε οδ ἴῃ 41 1480 νἹἱ]» 7» 

᾿Ενίσχεσθαι, ὮθΟΙΕΥΘ, 1] ΡΕα ΓΙ ΥἹ], 4. 
ΤᾺ 

᾿Εννοεῖν, ᾿Π.6] ΠΡ 6 ΓΘ 11, 4. 5. ἔννοεῖσαγαι, 
οορίίαγο 11ϊ)1.). 3. νΘΓΕΓ, [ε4. μὴν» 
9..28. 

᾿Ενόπλιος ῥυθμὸς, ἩΤΊΘΓα5. δὰ ποτα 
[ΑἸ Ὡϊ ΔΥΠΊΔΙΙ ν᾽, 9.9 11. 

᾿Ενορῷ πολλὰ, ταῦϊτα ἴῃ ἤδο τὰ ἄξρτε- 
Πεπάο, αᾶγε 1, 3515. 

᾿νοχλεῖν σῇ εὐδαιμονίᾳ, ταυτῦαγα 81{6- 
τί 5 [6] οἰ ίἝΓη 11, 5» 13. 

Ἔνταῦϑω, Ὦσο, {ΠΠπὸῸ,) 60 ἱ, 10, 13. 
17. 111) 5») 6. [τ 1») 10) 5: 3) 21: 

εἶν, 19) 18. μέχρις ἐνταῦϑα, πο αἵ- 

ΘΠΌΡΕΙΑ 5» τᾷ μ 
Ἐντείνειν π'ληγὰς, νΕΥΌεΥ ᾿πτεηάστε ἰἱ, 
ἀπ: 

᾿Εντελὴς μισθὸς, ἱπίερτατα ρεπάϊαπι 
ἷ, 4»13- 

[Ἔντερα, ἰπιοπίηδ ᾿1, 5», 33. 
᾿Ἐντεῦδεν, Βῖπο, 8Ὁ 6Ὁ ἸοσοΟ ;, 2», 19, 

τ. "5,2 Δ 2 . 40 (ἐτηροῖς 
νἱ, 6, 1. Πυδρσορίεγ νἱ; 29, 15. 

᾿νε θένιω φόβον, ταεῖατα ἱπητηϊίεγε 
νὴ 45}12 

ἜἜντιμον εἶνωι ν, 6, 32. εἰ ἐντίμως ἔχειν 
1ἴν 1, 7. ε΄ ἴὰ ποποῖς εῇξ, ναϊετα 
αὐξτοτιταῖα. Οὐοπίτα Ρ]αίο Βερ. 7. 
Ῥ.- 155. ἐντίμως ἔχειν εἴ ἄγειν αξῖῖνα 
ποίΐοπα ροίαϊΐ, ἢ αἰτοθίααε ἄγειν 
Του θεπάστῃ ε. 

᾿Εντόνως, ΘὨἾΪΧΕ νἱΐ, 5, 7. οἵ. 
᾿Ενσὸξς οἱ. σόμ. ᾿πίτα 11, τ; ΧῈ. ΥἹ,) 2; 3ς 

οἴττα, μοῖῇ σ. ". νὶ,» 3» 7. 
᾿Εντυγχάνειν, ἩδΔΠοΟΙίοὶ ν, 1, 17. ἴοτίς 

ΤΕΡΕΤΙΓΘ ἴ, 29 27. τάφροις, Ἰποϊάετε 
ἴῃ ΤΟΠδ 5 11, 3, 1ο. ᾿ἱποίάδσε, σαία 
οβεηάεις 1, 8, 1ο. ἐντυγχάνων ἀεὶ 
ὑμῶν, αἱ 6Χ νοῦϊβ5 ΠΟΥ 5 [ΕΠ ΡΟΓΟ 
σαία ΔΒΌΘΙΙΕ 111». 2,),.31. 

᾿Ενυώλιος, ΝΜΙατΞ ἱ, 8, 18. ν, 2,9 14. 
᾿Ενωμοτίωα, ἘαΡΣΕΩ ΡᾶΓ5 σδηζατγίθα υ]ά, 

εἰ, 2. οἥ. ἷν, 3, Ζό. Πϊπο ἔνω- 
μοτώρχης 111, 4» 21. 

ἜἘνώσιον Ψ. 7. νἱϊ,) 8, 1. 

᾿Εξαγγέλλειν, ΘΗ ΠΟΙΔΓΘ 1, 4» 24. 
᾿Ἐξάγεσϑαι, ἱγαρΡεΕ}}}, δἀάποὶ μεφ. ἐπζ, 

81. 58. 
᾿Εξαιρεῖν, εχ ΘΓ6, Ἔχίδοαγα 1, 3», 16. 

εχ πλθγθ, [ΕἰἸροτθ, ῥγαθάα ῥαγίθηι 
}γαοιρεγε, απίεχμαηι αἰ βγιδμΐῖο 3α 
ἐαιψίο ἐγιόμογο 1)εῖς ἀμί μοὶ ν, 3, 
4: Ἦτο ἐξαίρετον, ΕΧΙ ΠῚ ἃ ἢ, ῬΓΘῸ- 
οἱραυσπι νἱΐ, 8, 23. 

᾿Εξαιτοῦμαί τινά, τοδοὸ τὰ ΔΙ16ΥῚ ταϊῃὶ 
οοπάοηείατ, ποὴ Ρῃπϊδίατγ, ἴ. ρῥτα- 
Δ η60 Δἰ]ου]5 να  [ΈΓΥΟ ἱ, 1») 3. 

᾿Εξαίφνης, [αὈϊῖο, ργϑοίθσ ΟΡ ΠΟ ΤᾺ 
ν, ὁ; Ττὸ.. 

᾿Εξακοντίζειν τοῖς παλποῖς, Ἰαουᾶ ΘγηΪἴν 
ἔδίενν, ἃ. ΖῈι 

᾿Εξαλαπάξειν, ναίξατα Υἱ],1, 29. Πε- 
ολτμς ἤος ῥοξίϊομηη ἐκ ῥῥϊσαΐ ῥϑν ἔκστορ- 
ϑῆσαι. 

᾿Εξαπαςτᾷν, ἀεοίρετα, 8] 6τὶ τ ργα άξη- 
τὶ ᾿π]ατίατι ἰηξεῖτα 11, 6, 22. τινά 
σι, ἧς, 6. κατά σι, ἴῃ αἰϊαυσα τὰ 8]1- 
αυεῃ [Ἁ]]ετα ν, 7; 6. ᾿Εξαπάτη, 
τα 68 Υἱ] Ὁ 19 258 

Ἐξαπίνης, τερεπίθ, ρυθοίευ ορ πΙοπο πὶ 
111,3». 7. 7) 2»), 24. Υἱ; 2» 26. 

᾿Εξάρχειν, ῬτοῖΓα οαπίσπη οἵ ᾿ποο 1 ΠῈ 
ν, 4» 14. τινὸς, δαξδιοτοπὶ εἴ τοὶ 

ΥἹ]; 4) 15» 

κυ ΨΨ ΥἹ 
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᾿Ἐξαναίνω, ἰξηυαίνετο ᾿ϊ, 3, τό. Ὁ] Δη- 
ἴρᾳ Θγαΐ ἐξηραίνετο, γιοί.. 

᾿Ἑξαυλίζεσῥαι εἰς, οαἴτα τηονοτζε ἴῃ νἱΐ» 
8,.21. 

Ἰπξιλαόνι» ἘΧρο]]ετα νἱΪ, 7, 7. Ρεῖ- 
δετθ, ργοργεαὶ ἱ, 2, 5. 10. 

᾿Εξελέγχομαι διαβάλλων, ΟΟΏΝΙΠΟΟΓ 
ΟΔΙ ΤΠ ἢ ἰΐ9 5) 27. 

᾿Εξενεγκεῖν πόλεμον, ὈΕΙ]Ὸ πὶ ἱπίοτγα ἢ], 
δὴ 2ρι 

᾿Εξέρπειν 14. φά. ἐξιέναι, φργεάϊ νὶϊ, τ 
ὃ. [ἀσοη Ἰοαυϊτοτ 10]. 

᾿Εξέρχεσϑθαι, εχῖτο, ἡ. ε. ἄπεπτα Πδθεῖς 
ΜΙ, 5» 4: 

᾿Ἐξέτασις ἐν σοῖς ὅπλοις γίνεται καὶ ἀριϑ- 
μὸς, ἐν ο εἴ ΠΟΠΊΘΓΔΏΓΟΓ ἃ Γ- 
αἰ οὐ Ὁ 3» 3. ἐξέτασιν ποιεῖσθαι ἷ, 2» 

14. ἷ, 7.) 1. οἱ ἐξέσ, καὶ ἀριϑιμοὸν 
στοιεῖν ἵν, 2. 9. ΤοΟΘη ἘΓῈ οΟρίαΒ. 

Ἐξευσορίζω νν ὅ, 19. "οΐ. 
᾿Εξηγεῖσϑαι, τηοηδτατε ἵν, 5, 28. 
᾿Εξήκειν, εχῖτα, Ῥγδδίε ΓΟ, αἷδ ἑεπιῥογε 

νὶς. τῷ 26. ποΐς 
᾿Εξικνεῖσδγαι, ῬΘΙΠΟΓΘ, αἴεααϊ, -" ἑείο 

φηοαὶ γηὴ 7} μι γεν ἠοίδενι τὴϑεείο. 
τς 53.) 9 4: ἡ. ἦν; 3». 18, 29. 
ΡΙῸ ἐξαρκεῖν ἀδηῖ (οὐά. ὙΠ 84. 

᾿Εξίστασθαι ἐκ τοῦ μέσου, ἀἰϊΐοφάετε ἱ, 

ΠΝ Σ 
Εξὸν οσυπὶ Ἰίοσεαΐς ν, 6, 3. αὐφοήμίε, 

σὰπὶ πὶ ἴῃ ποῆτὰ ροίείζαϊς Πίατη 
ἿΙ, 5, 22. ὥσπερ ἐξὸν, αυδῇ Ἰίσεαῖὶ 
“νας 

-Ἐξοπλίξεσθαι, ἄτα σᾶρεῦα 1, 8, 3. 
Ἔν τῇ ἐξοπλισίᾳ, σᾺ ΠῚ ΕΧογοϊῖας οἂ- 
ἅτις εἀὐσέξξι5 εἴἴδε 1, 7, το. Ψιάδ ἴῃ 
τίϑηρι, Αἀάο Ιοσὰπι ἘΠ] δηὶ Ν. Η. 
ὙΠ. 16. παϑεζόμενος Σόλων πρὸ τῆς 
οἰκίας, “σὴν ἀσπίδα καὶ “ὃ δόρυ Ἔν 

ϑέμενος ἔλεγεν, ὅτι ἐξώπλισσαι καὶ 
βοηϑεῖ τῇ πατρίδι. 1. δ. {8 σμηὴ αΥηῖς 
2τοα 78, μὲ οριϊμέαγείμν βαίϊτία. 5εὰ 
1ῃ. Απηδθδῇ 11], 1, 27. ἐξωσλισμένοι 
σνἱάἀετον εὔδ Ιάθ πὶ ἡυοά σὺν ὅπλοις, 
ποΐ, ἐξοσλισάμοενοι ὡς ἐδύναντο κάλ- 
λίσσα Ν, 9711. ἀδ ατπγαίαγα ν]ἀθτογ 
αϊέϊα πῃ. 

Ἔξορμᾷν, ἱποϊταγα ΠΠἰ9, 1. 24. 25. Εδτε- 
αἱ, ῬΓΟΒΟΙΓΟΙ ν, 2,.4.: 7» 17. 

ἼΕξω, εχίγα, 2 ἰατεγε ἀρ ηΗΗΙς 60, φμοα 
οῥῥοίμηι εἰ ἀο είμηι ΤΙ ΟΥ̓ Ἰἰ, 2, 
4. αἱϊτὰ “. 2. νἱ» 3, 7. ἕξω εἶγωι, ἀο- 
ΤΟ ρτοξεέϊαπι εἰἴδ 11, 6, 3. ἔξω βε:- 
λῶν ἀποχωρεῖν, Εχίτα τΕἸΟΓᾺ ΠῚ 18 - 
ξϊαπι [6 γεοῖραῖα 111, 4.1.5. ἔξω φού- 
τῶν, Ῥ͵δοίαΓ ἤεθο νἱϊ, 3.) 10. 

᾿Επαγγέλλοριαι, ΟροΓαπῚ τηθδπῃ ΟΪ[τΟ 
οἴξετο υἱῖ, 1,33. ἐπηγγέλλετο τεῦ- 
νάνι, ἰρίε [ἃ] οσοϊάδηάϊ! ἕαοϊεθαΐ 
ΡῬοιϊεῆαίεπι ἵν, 7» 20. 

᾿Εσάγειν τινὶ ψῆφον περὶ φυγ. ἀς ΕΣ }Πο 

Γοτοητᾶτὴ ἔογγο ν]], 7, 57. ΤΡα- 
ογά. ἃ 19. 6{125. τὰ ἀγώγιμα, 
ὥ ἐπῆγον χὰ σλοῖα Νν 1, 16. 71οΓ. 

᾿Επαίρειν, Ἰηοἰτάτο, ἱπιρε] ες ψγ οὐ 21. 
νἱἱ» για, 

᾿Εσακούειν, [οτία αὐάϊτα νἱΐ, 1) 14. 
᾿Επὰν, Ροβαυάτη ὶ ', 4.13. 
᾿Επανατείνειν, Ρογγίξεγε ΜΠ], 4. 9. 

᾿Επεγγελῶν Κύρῳ, ἴῃ οοπτιατηε δὶ 
Ογτι ΐ,.4.,.2}. 

Ἐπεὶ, συτῃ, ροπαυάπὶ ἷ, 5. 8: 99 ὅ. 
7. Ν, 8, 9. ἃ 400 ΤΕΠΏΡοΟΓΕ ἱ, 9» 29. 
Ν]Ϊ, 2,33. αποτοίοσημα ες 6, οῤ. 
Ϊ, ἘΡΑ͂Ν, 7, το. Ππιυϊδίαθε δι ὍΡΖ, 
ἵν, ἂν Ὁ}. ὅν δ 1.8: Σά αὐδῆ- 
ἀοσαϊάεπῃ νἱῖ, 6, 22. ἐπεὶ τάχιστα, 
Πηυηυ]δίααθ νἱ!, 2, 6. ἐπεὶ [εηιεηΐε 
χάχα ἵν, 4, 12. "οΐ, ᾽᾿᾽Επεί γε, αυδῃ- 
ἀοφυϊάεηι ἱ, 3, 9. 

Ἐπειδὰν τάχιστα, Πτημυϊαίηας ἢ], 1, 

᾿Εσειδὴ, ροϊαμδη) ', ὧν, χα τ ει. 
Ππηα]άταὰε σοβέςαν, ἃ, ὃ: 

ἜἜσεισι γέφυραι, 'ῬΟ;τΕ5 [πὶ [αξὶ! ἴῃ 
1151, 7. 15. ἔπεισι, γτορταάϊταγ 14- 
ΠΌΘΟΥ, ..».12. 

Ἔσεισα, ἰατηδη ἰΐν δ, 20. 
᾿Εσέκεινα, υἱίτα : οἱ ἐκ σοῦ ἐπ’, αὶ ]- 

{τ ἐ05 ὨΔΌΪτΔηΐ ν᾽, 4. 3. 
᾿Εσπεκϑέειν, Ργοσγγοτα ΠΟΛΙΠΓΕΥ ν, 2, 

22: 

᾿Εσεξιέναι, φτοδοῖϊ(οἱ σοπίγα Ποίξε5 νἱ, 

354 
᾿Ἐπεξόδιω νἱ, 3, 2. ετδί, 
Ἕπεσθωι, ᾿Ἰποεάογε ογάϊηθ, Ποη δσίτγα 

ΟΥ̓ )Ἐ5 ΡῬΥΟΘΌΓΓΕΓΘ νὶ, 3» 25. 
᾿Ἐπέχειν τῆς πορείας, (6. ἑαυτοὺς, ἰηἢ- 

ἥετο; τεϊξαγο 1115.4...36-: 
᾿Εσήκοος (0. τόπος, Ἰοοι5 απ46 δἰΤηυϊά 
ἀχαῦθ τ, Ο ΘΕ ἀξ, 3 8:: 4113.35Σ. 
νἱϊ, 6, ἃ. εἰς ἐπήκοον φϑέγγεσθμαι 
Ὁϊο Οταῖ. 62. Ὁ. 321. 

᾽Εσὶ 1) σ. σε», οἱ ἐφ᾽ ἡμῶν, πο τεο ε6- 
ἴδτ15. ΠΟΙΩΪΠΕΒ 7). 9, 12. τη οὐδε μεν 
171 ΦΘΉ. γε ρον }ὰ 1, 3571. ΥΙ, 4, 
14. ἐπὶ σοῦ ποταμοῦ, ἴῃ τὶρᾶ ἃτηηΐ 
ἵν, 3, 28. ἐπὶ ᾿τωνίως, ἴῃ ἸΟηΙδ ΠῚ 1], 
1, 3. ἡ ἐπὶ Κάλπης ὁδὸς, νὶὰ 4125 
ἔετὲ δά (αΐρεη νὶ, 1, 24. ἐπὶ φά- 
λώγγος, ἴῃ ΡΠ ἰ ΔΕ πι, μή αοῖος γε- 
ἔα μη μἰίο ἐμένα ο Πο 1 οῤῥοηπα- 
ἡπν, παρ εἱηεν “οἰ ογι 1, 1.16 οἶγιε εἰ- 
ηῖρε Ζτυιεἠεηγᾶμπε ἵν, 3, 26: 6, 6. 
νἱ, δ. 7. ἐφ᾽ ἑνὸς ἡ κατάβασις ἦν, 
ΠηρΡΪΙ ταητατῇ ροϊεταηῖ ἀείςεπάετγε 
Υ, 2; 6. ἐπὶ σεσσάρων, υδίογηὶ 
ἧὴς 1. οἷς 2. 16. ἐσὶ "ὦ: στρ. ἱερείου, 1Π 

Ρτ πᾶ Ὠοῆίᾶ νἱὶ, 3, 8. 2) 6. ἀαί. 
7αχία, Ρτορίεγ νἱ, 2, 4. ἐπὶ σῷ εὐων. 
ἴῃ σοῖπὰ Πηϊῆτο ἱ, 8, το. ἐπὶ σῷ 
σαόματι σοῦ πλοὶη [του ΡΠ] 15 
Ο2 



ἹΝΌΘΕΧ ΟΕἈΖΟΙΤΑΤΙ5. 

«ἀυδάγατι ||, 4. 43. ἐπὶ ταῖς πηγαῖς, 
δὰ (οηΐεϑ ἱ,, 2, ὃ. ἐπὶ σῇ ϑαλάστῃ, 
δἀ πηᾶτα ἤτὰ5 ν, 3.5 2. ἐσὶ δυσμαῖς 
ἥλιος ἦν, [οἱ ρτορε οσσδίατῃ γαῖ υἹΐν 
3, 34. ἐπὶ τῇ ἐξόδῳ, ἐχευπιθι5 ἐχ 
ΟΡΡΙάο ν, 2, 26. Οὗ [11], 159) 45. ἐσὶ 
“ούτῳ, ὮΔηΟ ΟὉ οϑαίατη ἷ, 39 1. ἐσὶ 
σοῖς σαρ. ΤΩΣ τὰ οαυ!α νἱ], 7. 30. 
ἐσ’ ἀγαπ)ῷ, [αἱ σοπλγηοαϊ οδαίᾷ ν, 
ὃ, 18. ἐσὶ σίνι συνειλ. αὰα ἀα σαυία 
ςφοδέϊαβ ἵν, 4, 17. ἐπὶ τούτοις, ὨΪ5 
ΘΟΠ ΟΠ 5 ν, 459 11. ἐφ᾽ ᾧ, μέφ. 
2,71η11|, εὰ σοηαϊτίοπα αὐ ἵν, 2. 6. 
19. ἷ, 4. 22. ἐφ᾽ οἷς, αυᾶ σοηάϊ- 
τίοης νἱῖ, 6, 44. τὸ ἐπὶ σούτῳ, χυοά 
ἴη ἴῆο ξαϊῖ νὶ, 6, 23. ἐπὶ ϑανάτῳ ἄ- 
γειν ἴ, 6, 10. ν, 7, 34. ἐπὶ ξενίᾳ κα- 
λεῖν, δὰ οοὐπᾶπὶ νοσᾶτα Ποίρι τοι 
ΜΠ, 6, 3. ἐπὶ πολέμῳ, δὰ ὈεΙ πὶ 
Ἰη ΕΠ απ 1Ϊ, 4.5 5. Δρυά, δά ', 2, 
13: 79.010. αο ἦος βοηιβοαίμ «Ἱά. 
“ὀνείοῖ. ἄμξῖαν. 1)ιϊμοά. Τἠμογά, 
Ῥ. 247: (Ὁ πἸδΉβονε; τς ἜΣ ὩΣ, 4. 
ἐσὶ σούτοις, Ῥοῆ 80 11]. 5, 18. ΥἹ], 
3.14. ἐσί τινι εἶναι, ἴπι δ]ἸΙου} 5 ρο- 
ἐδ ἘΠ δ αν τυ ας ἀἰθινν,. βν 
20. .ἕ δεᾶ Ρὴ ἵπ' Ἰοοο ΘΟΟδΧ - 
Ετοη. τεῶλια5 ὑσὸ ὨδΌετε ν]άξιατ, 
ηυοὰ ἢρηϊβοαῖ ᾿ἱπιρθτῖο ἰοῦ) 5 
Τα Ὀ)εξζατη εἴἴξ, Γεηΐα Ἰδίοτα τη ]ῖο, 
Π΄Παδτη ἐσ σινι εἶναι. οἱ ἐπὶ πούσοις ὃν- 

σες, ααἱ ἴῃ ὮΪ5. ουἰτοά!εΠἀϊ5 οσου- 
Ρατὶ εγδηΐ ἵν, 1, 123. ἐσὶ γάμῳ, τηᾶ- 

ἀτἰτηοηΐο ΠῸΪ Ἰυαπέϊα 1], 4. ὃ. ἐπ᾽ 
ἐξόδῳ, ἀε εἀποεπάϊβ σορ1}5 νἱ, 4» 9. 
ἐπὶ τοῖς στρωτιώσαις Μ]], ἧς 3οιυποί, 
ἐσὶ ἀφόδῳ, ἀ6 ἀποεῦϊι νὶ; 2, 13.14. 
τό. οί. Υἱ, 4» 35: 3) δ. ἀοο. 84, 
27ο πρὸς Ἔ 4:5 11. ἱϊ, 4: 13. ΙΝ, 7) 

18. νετγίᾳβ, οοηΐγα 1, 29 17: 4» 14- 
46 οοηβηο: μέ ἐπὶ ποῦτο ἔρχεσιαι, 
δα Ποο ἔδοϊεπάμτη δοσεάογα ἰἷ, 5, 
22. ἐσὶ τὸν Κέρβ, δὰ (ετθετατη ρε- 
τεπά πὶ νεῖ εὐποεηήατη ν, το; 2- 
οἵ, ψαϊοκεη. δὰ Πετγοάοτιι νἱῖ. 103. 
ἐπὶ σὸ στρ. δὰ ΘΧετοιτα πῇ δτοεῆξη- 
ἀπ πυην δ ἐπ ονα ον δξνν δας. 5. 6] νἱ, 
Ζ2νιτὸ. Ἐπὶ μή "δι διάστημα, Ϊ Ιῃ 
Ἰοηρασπι ἐρδίατι ροτγεέϊαβ, {. εχ -τ 
Ρ᾽ ρατ5 1; 8.5. 8.. 1ν2 2; 12. Υἱἷ; δ. 
12. ἐπὶ πολλοὺς πσεταγμένοι, δοῖε5 
Ἰαιίοῦ ἵν, 8. 11. ἐπὶ δόρυ, ἀφχίτγοτ- 
(ατα ἵν, 3, 29. ἐπὶ σὸ δεξιὸν ἐφέσε- 
σϑαι, ΡοΙΣ σογηὰ ἀεχίγαγη [Ια ααὶ 
νἱ, 3», 11. ἐπὶ σῷ μέσῳ ἕσ΄. δοῖϊετη 
τηεάϊατη εααὶ 1ῤ24. ἐπὶ πόδα ἀναχω- 
φεῖν, Ρβάετῃ γαΐειγα ν, 2, 32. ἐσὶ 
ὦμον ἔχειν, ΠαπΊετο βείαγα νἱ, 3; 
25. ἐφ᾽ ὅσον, αυουίααε νἱ, 1, 19. 

᾽᾿κΕαιβάλλειν, πρταν 1, 5210. ἐπι- 

βεβλημένος τοξότης, ηαἱ (Ἰτᾶ πὶ ̓π1- 

Ῥοίαϊε πεῦνο, δἄεοαις ρατγαίῃβ εἴς 
δὰ Ἰασυϊαηάμπι ἵν, 3, 28. ν, 2) 
12. 

᾿Εσιβουλὴ, Ἰπῇ ἀϊδθ 1ἴ, 5, 1. ἹΪ, 2, τό. 
ἐπιβουλεύει, διαβάλλειν ν, 2, 9. 

᾿Ἐσπι γίγνεσθαί σιν!» Τερεπίε ᾿ηνδάετε 
νἱ, 29, 26. πε σαία ἰ᾿], 4, 25. υδὶ 
ετγαΐῖ δηΐθᾷ παραγίγνονται. 

᾿Εσιγράφειν, Ἰηςοτῖθετα ν, 3.9 5. 
᾿Επιδείανυμι, ἄεοϊδτο, οοηδίταο ἷ. 5» 

". ει]. ἑουσὸν, ἴε οἰεπάετγα ν, 7. 
12. ἈΡῚ ὑποδείκνυσι ἀφάϊ : σσράτευ- 
μας οἤεηῃίατε Ἐχεγοϊτυ πῇ ἷ, 29 14. 
ποὺς τοεμφϑέντας σοῖς στρ. Ἰοξαϊοβ 
Ῥτοάποεγε δά τη] 65. αὐ ἱρῆ ἐχρο- 
πᾶηΐϊ ΟἿΓ ψεπειὶπί νΐ, 4» 4. ἐσιδεί- 
κνυσϑαι;, ἱηρεηίαπι εἰ δου διε ΠῚ 
Ταδτὰ οἰϊεπίατγε 7 οΥ τόν τὰς δ, 27. 
ν, Δ. 34. τὴν παιδείαν, εάετε φρεεῖ- 
τηεη ἀΠΠΟἸΡ ΤΠ ε6, αὰὰ ηα]5 αἱὰ5 εξ 
ἰν,"6, “5. 

Ἔσιδεῖν, νἸάοτε, Εχροτῖτὶ ἴα ᾿ρῇαϑ υἵὰ 
ἰ».32. τ. νἱἷῖ, α» ον σε: 

᾿Εσιδιώκειν, μετα αὶϊ ἵν, 3, 25. 
᾿Εστέναι, ἴτε σοπίτα ποίεπ), ἱπναάετε 

λ ἤδι. τὲ 7».4: 10, 10. ἐν, 3.23: 
6, 23. ἐπιοῦσα ἡμέρω, ἀϊε5 (εηυεης5 
νῦν 2. ἤἄφα, παϑὲ εν Οὐ, 
ΠΟΧ ἱηίθησξηβ, οἰπἰξαῃ5. ὐ.1.2.,22. 
ΜΠ ΡΖ ἀῶ. 

ἜἘσιέσπεσθαι, ῥοξίϊσο. [εαἱ ἵν, 1, 6. 
᾿Ἐσιϑαλάστσιος, ΤΩΔΙΙ ΓΙ Πγ5 ν, 5», 23- 
᾿Ἐσίϑεσις, ᾿τηρεῖα5 ἵν, 4. 22. 
᾿Εστικαίριοι, τοὶ ἀθεπαάξδα ἰάοπεϊ, ρτῖη- 

οἱ ρθθυναῖ; τῷ: δ: ὅν τὸς 
᾿Εσικάμσπειν ὡς εἰς κύκλωσιν, σΟΙΠὰ 

ΔΟΙΕὶ πὰ ἀπίσγογί πὶ ἀμπσεγα, τ 
Ὠοίϊε5 οἰηβαηΐυγὶ, 8, 23. 

᾿Εσικατοῤῥιπτεῖν, ἸΠΙΌΡΕΙ ἀα)]ϊσεγα ἷν, 

7713: 
ἜἘσικεῖσθαι, πᾶτε, ᾿π!εααὶ ἢ], 4, 16. 

ἵν». 3». 7. 3ουνῦνν 2. δ ΑΘ ΨΥ δ 
τῆ: 

᾿Εσικινδυνόσερα ἱ, 3. 10. ποῦ, ἐπικίνδυ- 
, 2 Ε ΄ 4. 

νον μοι ἐσσιν ὠσιοντι Ψ117}0 7) 64. Ἴοΐ, 

᾿Εσικουρεῖν σινιγ ὈΡΘΟῚ ἔδιγα ν, ὃ, 21. 
φσινὶ χειμῶνα, ταετὶ ΔἸ] απ 8ΔὉ ἰπ- 
7ατία {τιβοτὶβ ν, 8, 25- 

᾿Εσικούρημα τῆς χιόνος, τεπηθάϊατα ηἰ- 

Υἱδῖν, 55.123. 
Ἐπικράτεια, Αἰτίο νἴ, 2, 4. Υἱ!», ὅ, 

42. 
᾿Εσικρυπ'πόρεενος, οἷατῃ, σοηἢΠΠατὰ [ὰ- 

ατῇ ΑἸ ΠῚ τ α]Δη5 ἱ, 1, 6. 
᾿Επικυροῦν, ταϊα ΠΊ δοεΓα ἰἰΐ, 2, 32. 
᾿Εσπιλαμβάνειν, ἀτηρ] εξτι, σογηρτεῃδη- 

ἄετγα νὶ, 3, 5. 6. ἐστιλαμβάνεσϑαι ἵν, 
29 29. ὈῚ ἐπεὶ λάβοιεν ἀεάϊ : τινος, 

ἀρριθποηάεγε πιᾶηὰ ἀἰαυϊά ἵν, 7» 
Ἰὰς: 

᾿Εσιλείπει, ἄς ποὶε ἵν, 5,.6, ἵν, 7, 1. δῇ» 



ΙΧΌΕΝΧ ΟΕ ΖΕ ΟἸΤΑΤΊῚ5. 

ἃ, τ6, ἐσιλεισόμενος, δ ῥαγίς αοἰεὶ 
γε αὶ, 8, τ8. 

᾿Ἐσίλεκτοι, ἀο] δὶ! νι], 4511. 
᾿Εσιμαρτύρισϑαι Θεοὺς, )6 08 τοῖτο5 [ἅ- 
ΘΕ Ἰν, 8. 7. 

᾿Ἐσίμαχος, αἱ ἜΕΧΡΟΡΏΔΙ ροτεῖξ ν, 4, 
14. 

᾿Εσιμελεῖσθαι, αἰ ρεηΐεγ οὈίογνατς ἷν 
ΕΖ: 

᾿Εσιμίγνυσθαι πρός σ΄. σοτητηοτοῖο πη - 
ἴᾳο αὐ] ΠῚ, 5, 16. 

᾽Εσινοεῖν, τηεαϊτατὶ, ἐχσορίίατα 11, 5, 4. 
ἴῃ δῃηΐπιο μαθοτα ᾿ἰΠ|, 1, 6. 

᾿Ἐσιορκεῖν, Ῥοεγαᾶτε ἰΐ, 6, 22. νἱΐ, 6, 
18, νἱο᾽άγα 1.15] αΓ. 1ἴ) 5. 38, Θεοὺς, 
οἤδκεπάετγε δος ρεη το 11, 4, 7. ἢ], 
Ἦν, 

᾿Εσπιορκία, Ῥετ] γί απ, ν]ἱοϊατῖο [0 τἰ5}- 
ἘΌΠΟΓΟΙ; Ὁ: 21... 1, 2: ἂν 

᾿Ἐσισάρειμοι 11], 4, 23. 
᾿Εσ, παριέναι, ἀσσεάετε ἀείποαρβ ἰἰ, 4» 

30. κατὰ τὰ ἄκρα, Ρεγ͵υρᾷ τποη- 
τα τῇ τα μάεγα νὶ, 1. 10. 

᾽Εσιπίσσειν τοὶ, ἁάοτίγὶ, Ἰηνδάοσε τὲ- 
μέπτο αἱ, 1, δ. ὃ "ὅν ιν ΡΤ δὶ 
Ἰοσατη ἰπνδάετε τεροηΐς ν, ό, 20. 

Ἔσίπονος, Δ οτΙ οἴ 5, τηοϊεῆαθ, Ἰ1 0. 

Εις ὐυ ἐλ θάφΑ 
Ἐσίῤῥυτος, ἸΤΓΊΡ ΙΒ ἷ, 2) 22. 
᾿Ἐσισάσσειν, ἐαυὰσπι ἤεγπεῖα ἢἰΐ, 4; 

Ἔπ'σισίξεσθαι, {τα τηξηΐατγε, σοπτη68- 
ἴμ πη 1101 σοπηράγαγα ἷ, 5, 4. |ἰϊν 4» 
αϑο νυ τος ἦν 1, , 1. εἰς ὑφὴν σὲ 
ρείαν, νἱξίατι ΠΪ σοὔπιεγε δά ἴτε 
ὙΠ 1, 7. ᾿Εσισισισμὸς, Γατηδηϊαῖίο 
1. ὅν ὁ. σοτηπηδαὶϊαϑ 1... 

᾿Εσισκενάξειν σὸν ναὸν, αι ατὴ τεῆσοτα 

Ὀ ντο δ Υ ν «Ὁ «Ὁ τ: 
Ἐσισκοσεῖν, ᾿Π ΓΡΊΘΘΓΙΘ 11, 3,2. 
ἜἘσισπάσθαι, ἰἘΘῸΠῚ ΓΆροτα ἵν, 79 14. 
᾿Εσίσταωσις γίγνεται, ᾿ππῆαπε ἰἰ, Ὧν26. 

᾽Ἐπιστατεῖν, ἀασὶς τη πεγα ἔα ηρὶ, σα - 
γϑὸ εἰ αἰΠΠρεητῖϑο ΤΡΘοϊ ΠΊΕ πὶ ἴῃ ᾿π|- 
ΡοΙϑη 40 αἰᾶγα ἰἷ, 3,11. 

᾿Εσιστέλλειν, τηὰπάδτε ν, 3, 6. νἱϊ, 2, 
6. φεῦ ἐρ!ποϊὰπῃ ἴδοδτα σδγιϊογετα 
ὙἹ») ὅ,. 4.4. 

᾿Εσιστρωτεία, ἘΧρεάϊτο δάνετία5. αἱ, 
ἱϊ, 4, 1. ᾿Επισαρατεύειν τινὶ, Ὀ6]} ἃ Πὰ 
Ρᾶτγάαγα δἰ ϊσαὶ 1, 3» 19. 

᾿Εσισφάττειν τινὶ, Ἰαραϊατα ἴῃ ἱ, 8, 20. 

᾿Ἔπσιτάττειν, τη άδτε, σοτῃ πη ττατα 1, 

3, 6. ἐπιτάφτεσθαι τῇ ᾧΦ ἃ ἴετρο ἴ. 
Ῥοῇ δοϊεῖη ργι δι οοἸ οσατὼ νἱ, 3» 

ἜἘσιτήδειος, ἰἀοη 5, ΟρΡροτίυ 5 1], 5» 
τὰς ταὶ ἀσεηάέᾷ Ιἀοπὰϑβ νἱ, 4. 30. 
ΥἹΠ,. 7, 2. 13. ΠΡΟΣ ΠΝ δ, Ἐ2. 
41 ἴῃ ἐχετοῖτα Ἴ Δ ϊο τε Ροϊίςι 
Υ21».7,. 57. ἀρῖα8, ᾿“Πγέπαυ; ᾿πρὶ- 

᾿Επιφαίνεσθαι, (ε οβεπάοτε, 

ΒῸΓ ἴΐ,) 3, ΤΙ, [δὰ νἀ "ο΄. Τὸ ἐσ!» 

τήδειον, ςοπητηοά τι πὶ νἱΐ, 1, 39. τὰ 
ἐπιτήδεια, νἱῖος πεοοιΠταΐεβ ἷ, ς, 1ο. 
Τ,.Ζ.. ἦν νν 98 23. 

Ἐφ ρρδ ένα, δίκην τινὶ, ῬΡαᾳ ὨΪΓΟ, αὐπονδα. 

ψογεδσγε: 1" ἜΤ 26. ὙὟ ΔΩ» 
σινὸς, ΟὟ «αἰϊαυϊά ραηπῖγα 1, 3, ΤΟ. 
ἜἘσιτίϑεσθαί σινι, δάοτίτὶ αἰ] δτη, 
ἀρατεα 1, ἃ. 2. 6 ν ον Πἴ, 2.11. 
29. 34. ἵν, 2, 56 1 8: 

» ᾿ . 

Ἐσιτρέσειν σὴν ἀρχὴν, ᾿ππροτία τη ΠΠ1σαϊ Ἶ , 
ΠΟΙ ἴοΓΘ ν, 9, 31. ἤἥποιθ, ΠΟῸΠ 
νοιαγθ γἱ; 7 7. ὃ. 1υδοταν Ὁ, (5.,.0Ἐ1. 
οὐκ ἐπίισρ. σινὶ, ποθὴ ἸΠα]τατη [οτΓα 
ἈΠΟ] 5 ᾿π]υ τί τη νἱϊ, 7), 3. ἔσετρε- 
πόμενος, Αἰϊοτ 5. ΟΌΓΘΟ ΟΠ μα ἴα 

ἱ) 95, ὃ. 
᾿Εσιτυγχάνειν, πΔΠΟΙΓΟΙ ἱ, 9, 28.. 

4. 1ὃ. 

ἴῃ σοη- 
Γρρέϊα τη ῥτοάϊτγα 11],.3, 6: 4, 2: τινὶ 

13.39.40: 5,2 
᾿Ἐσιφέρεσθαι, ἵττίοτα, δ μγία ἷ, 9, 6. 

Ἰητατρετα, [ΤΟΙ], αἷδ πανὶ “6115 
αριίαίον, ὃ, 20. 

᾿Ἐπιφορεῖν, ἸΠρΟΠΘΓΘ, ᾿ΠρΌΓΕΓΘ ἢ γ δ» 
10. 

ἜἘπσίχαρι, τὸ, σταίῖα, ταόγατη Γαανίτᾶ5, 
γι αὐϊου γα ἀλη γι σορμοϊ αὶ ᾿ϊ, 6, 
12. 

᾿Επιχωρεῖν, δάν. Ὠοΐογὴ ρδγρεγε ἵν, 2) 
17. ()η. ἐπεΐναις τιοῖ, 

᾿Εσιψηφίζειν, ἴὰ (α βγαρία πλίτίεγα, τος 
ΒαΓα ΟΥ̓ ΠΕ 45 'νς 17 τὰ τ 6,34. 
ν, 9, 24. ἐπεψηφίξεσσαι, (ΕΤαρῚ 5 
ΘΟΥΡτΟΡᾶΓα νἱϊ, 37,14: ὅ, 14. 1ε4 
νιάε μοί, 

᾿Ερᾷν, συρίάμ πηι εἢδ ἢ], 1, 29. ἐρα- 
σϑῆναι στωἰδὸς, Ῥα ΓΆΡ ΔάδΙΏΔΓΘ ἵν» 
ὅν. [Ὁ 

᾿Εφγέζεσϑαι, ἀσταΐη σΟΪδγα ᾿], 4, 22. 
κακὸν τὴν χώραν, ἅθ5τὸ ἀΕιΓ ὨἸΘΏ τα ΠῚ 
ΑΠΟΊτε νυ ΟΡΚΤῚ. 

Ἔρήμη πόλις, τῸ5 ΔΌ ἰΠη00}}5 ἀείεγιδ' 
1. δ; ἃ. {Π’ 4.7. δρδο 9 ὙΠΟῺΒ πῇ 
οὐοουρᾶϊςας εἰ ἀείεη!κ ἵν, ὁ, 11Ὶ 
πυρὰ Ὁ. π. νἱῖ, 2, 1ὃ. στον μοὶ, σἃ- 
τᾶ ἴῃ ἰοοΐβ ἀδίεγιβ ἵν 5, 5: ἔρημος, 
δι χη ο ἀειταξταβ. ἢ], 4» 40. ἵν, 29 
13: Ὑ117.3,.4,7). ππὲ ΜΠ ΘΠ ΙΒΉΤΝΙ, 

᾿Ερημίας (οἰταάο, οὐ. ὄχλος 1ϊ, κ, 9. 
᾿Ερηριωϑ εὶς ὑμῶν, πα νοῦ!δ, ἀειτατὰ8 

ἃ ΝΟὈΪΒ ', 2, 6. 

᾿Ερέξειν, σοῃτοηάογε ἀξ ρἱοτγία ἔογτα- 
ἀἰηἰβ ἵν, 7. 12. περὶ σοφίας, ἀΘ τη- 
ἤοθ ρετίτια σογίατο ἷ, 2, 8. 

“Εφμηνεὺς, ἰΠτοΓΡΓΘΒ ἵν) 89. 12: 
Ἔξῥωμέίνωςς ταιο εἴ σοηβ ητὶ ΔἸ πιο 

ὙΠ ῪΥ ἣν 
᾿Εούκειν, ἄτοοῖο, ρτορα αγα Εἰἰγ.1). 25. 

Ω: 



ΙΝΌΘΕΧ ΟΕ ΒΟΙΥΑΤΊΙΒ. 

Ἔφυμα, σὸ, τ Πἰ ΠΛ ΠΕ ΠΊ, σα ]] πὶ 
ἱ,.}, τό. 1ϊ,..4.»:2.2..ἰκρν95 9... 166 
εἰ τη ῥῦμα. 

᾿Ερυμινὸς, ται ὨἸτὰ5 ἵν. 2, 8. ἴΠϊ,ν 2) 23- 
Τά σιν. 

Ἔρχεσθαι ἐπὶ τοᾶν «. 5. 1ἰϊ,. τ, τ8. ἐπί 
σινῶν» ϑάοτιτ, Ἰη ἴθ 15 ἈΤΤΩΪ5 ἴηνᾶ- 
ἄογδ, 11.18.».30. ν, 7, 18. τὴν ὁδὸν, 
ΘΓ Ρεγῆσεγε 11], 1, 6. τινὶ εἰς λό-" 
γόους, ΟΟΏΨΘΗΪΓΕ ΔἸ αοπὶ δ ΕΠ 5Ά.. 
ἄνδρας ἀγαθοὺς ἐλϑεῖν 111, 2, 3. ποί. 

ἕω. ουρίάϊ[85, ἀεΠάστίαπὶ βαρτιαηβ 
αὐ ξω ΖΑ.: 

- Ἑσπέρα, οΟΟσοἰάεη5. ἡ πρὸς ἔσσ', ΟοοΙ- 

Ἶ ἀεηταιοὶ ἵν, 4» 4. 
Ἐσσενἀοηῃςο., 05 11. ν,..,.2..ὄ δὶ οῥ!. 
αυαπιάϊα ἰἰΐ».3», 5. ἔσα᾽ ἄν, ἀοῃεα 
ἃϊ; 2, ὁ. ΟἿ» δ» ιϑιο: , ὁ... Σ᾽. ιν 2213 
267. χαδηλάϊα, ἀπὶ 111, 1, 19. 6. 
1η41. αογ. ἀοπεο ἰἰϊ, 1, 28, {εἀ υἵτο- 
4ὰε Ἰοοο ἔστε ἤτηρίεχ γεῆῖταὶ : ἔστε 
ἐπὶ, αἴθε δά ἵν, 5. 6, 

ἼἜΕστιν ὅ τι, 8] ααἱά, ΠῸΠ ΠΙὮΙ] ν, 4; 
19. ἔστιν ὅπως, 0 ρδέϊο ν, 7, 7. 
ὅσε, ΠΟΠΠΠΠΌΔΠῚ ἰΪ, 6, 9. ἴῃ ὅπε 
τη θγη τ]. ἦν οὕς, ΔΙΙ4ῸΟΒ 1,» 7. 

Ἔσχατα «τσαϑεῖν, Εχίτετηο {[Ὀρρ]]οο 
ΔΡΙΟΙ 1ἰ, 5, 24. ἐσχάτως φιλοπόλε- 
μος, ὉὈ6]]ΠἸσΟΠΠτη5 1ἰ, 6, τ. 

“Εσαΐραι, τ ΕΥΘΙΓΙΟΕ5 ἵν, 37),.10. 
ἜἜτις ροῆαα Ϊ, 6, 8: 7, 18. ἵν, 5, 18. 

. ΘΟΡΖΡ. ταᾺΪτΟ 1, 99 10. τοολὺ ἔσι, 
4. σοΉΡ. ΤΑΌΪτΟ οτίατα ἱ, τὸ. Το: 

ἔτι, αὐ δηίεᾶ ἱ, το, 3. ἔτι δὲ, ρῖδο- 
ΓΘ 8.111. ϑρσϑα 

“Ἑτοίμοους αὐτῶν εἶναι σοὺς ἱππέας ἱ, 6, 

ε 3. Ἑσοίμοως, ΠΟῚ φταναίε, ἥπα ουηξὶα- 
[ΟΣ ἡϊρερι ἐδ. 

Εὐδαίΐμων «πόλις, Οραϊοηῖα, ΟΠ, 15 
τε υ5 4] 6 η9 ἱ, 2, 6. 23. ἰΐ, 4.5 28. 
χώρα ιν, 59 τῆ. ν, ὅ, 25. αἰτίοτν ἰ, 

55.5.7. Ν, 4;32. 
Εὐδαιμονίζειν, Ὀεαΐα πα ΡτράΙσᾶτγα ἷ, 7, 
ἐν; 1». 5» 7: 

Εὐόία, τηλτὶς {τὰ Πα 0 }ΠΠ{85, ἐν εὐδία εἷ- 
ναι, ἴῃ ρΡοτία ἡδνίρατε, ταατα εἴ ἴπ- 
σοἰαπηεῖη οἤδιν, ὃ, το. 

Εὔδοξος οἰωνὸς ν, 959 23. δὶ Οοἀά. Ἐ}Ξ 

δοξος ἈΔ επί. 
Ἐῤειδὴς, Τογπτοίαϑ 11, 3.. 3. 
Ἐδελσις, αὶ Ὀοπᾶ Ῥεταῖ 1ἴ, 1, 18. 
Εὐεπίϑετος, ἐχροῆτυβ δὰ ᾿γηροίαχῃ 11], 

Ἀνεζοι 
ἙΕὔύφωνοι, ΕΧΡΕΘΙΕ τ} 65. ἵν, 2; 7: 3» 

ὅΟυν, ,ά.,.2.3.. ΜΝ, 3.4. 
Εὐήϑεια, ᾿πα] τ ἱ, 3, τό. 
Εὐϑυμεῖσϑαιν ἰϑοεῖο εξ ΔΏΪΟ ἱΥ̓́, 6) 

20. 
Εὔϑυμος, ΔἰδοΓὶΆ5 111,1, 41. 
Εὐθὺς ἢ, Ρτοιίη5 ὉὉΪ ν, 6, 7. 

Εὐϑθύωρον, τεξϊα, ἤπιε ἀδο!!παίίοῃε 11, 
2,.16. 

Εὔκλειω, ἰοτία νἱῖ, 6, 32. 33. 
Εὐμενὴς, 46 “ἰᾳ χμα εμὲ [Δ 1}}15 εἴ οοπι- 

τηρᾷ ἵν, ό, 12. 
Εὐμεταχείρισσος, (0 45. οἰ 6. ΡΓῸ 

ἴμο ἀτΙτο ἀ{Ὶ ροιϊεί 11, 6, 20. 
Ἐζὔοδος, ἴας1}15, ΠΟ ἰτῃρεάϊτ5, ὧδ Ψίά 

οἱ Ἡομΐ6 ἵν. 2γ9: 85, 10, 
Εὔοσ'λος, ἈΥΠΪ5 ἰη Γαδ 5, οῤῥ. ἄοπ'λος 

Ἰϊ, 3,3. 
Εὐπετῶς, ἔχοι ]θ 11, 55. 23. ιΐς εκ: 
Εὐπορία, ΤΟΥ ΠΊ σοΟρὶᾶ νἱϊ, ὅ; 37. 

Εὔπορος δδὸς, γα ε ἔα οἰ}15 εἰ ἀχρεάϊ- 
ἴα ἶΐ, 5...9.. γὰ του νά δ ἃ 82 

Εὔπραπτον, ΠΑ [αξτυ λα, Φ,» 2 θα 
Εὐπρεπὴς, ΤΟΙΓΠΟΙᾺΒ ἵν, 1, 14. 
Εὐπρόσοδος, ΔΟσοα ἴδο!}}5 ν, 4. 30. 
Εὕρημώ, Ἰαοτατῃ Υἱῖ, 3», 13. ποιεῖσαλωι 

4", ὅς ἥχιῶ. 18. 
Εὑρίσκειν τυροφάσεις, οααίᾳβ ΘοΟΓητη 11“ 

οἱ ᾿ἰ,.3»,.21. εὑρίσκεσθαι ἀγαθόν ΩΝ 
σοπηπηοαϊ αἰϊᾳαϊὰ οοηίεααϊ, ἱτρε- 
ἐταγο ἢ,» τῳ δι μα δ. 

Εὖρος, ἐβυχρῖν, ἱω 253,.8. 
. Εὔταωπκεος, τοοάεῆσβ, αἰξῖο δυάϊεης ἰἱ, 

δ, 12: 
ἐν ΟΥ̓ 15 ἰαγνδηάι τ ὰάΠ ΠῚ 11], 

1), 38. Πυάϊαπὶ ἱπηρετγαία ἰδοϊεηαιὶ 
ὶ, Μοὶ δι 

Εὐσολρόος, ἴοτ]5 ἴ, 7. 4. 
Εὐτυχιεῖν τοῦτο τὸ εὐτύχημω, Ὦος Ρτον- 

ἔρετο ὑπ [ποοεῇᾳ νὶ, 1, 6. 
Εὔχομαι, νοΥξεο, γοίδ ὨΌΠΟΙΡΟ [], 2; 

12. ἵν, ὃ, τό. 24. Ορῖο υἱ, μέφ. ἐπ:- 
ϑβπιξε ἂν ἀ 1 νάνι. 

Εὐώδης, (πᾶνταῖο οἀοτὶβ Ἰᾳσυπά 5 ἱν 
5, 1. οἶνος παλαιὸς, ααἱ ΔἰἸἰὉϊ ἀνϑ- 

αρίῶς δἴξ ὃν, 4, 9. Ὁ; ΑἹ Δα: 
Εὐωχιεῖσιδαι, ἘΡΪΑΥΙ ἵν, 5, 30. ἰᾶγρὸ 

ῬΑ αΪοΟ αἱ], αἷδ δεμέῖς ν, 3, τι. πὲ 
ΠΙΡΡδγοῇϊοὶ 8, 4: 

Εὐωχία ἀφκοῦσα, ΕρΪα τα Τεἰ5 ἰατρυ τη 

ν, 95» 4: 
᾿Ἔφεδροε, “-. π.11}ν..5.. 10. 

᾿Εφέπεσϑαι, [Ρίεᾳὰ]», Ργοχί πε {ξαυὶ 

Υἱἱ, 3,39... “ 
᾿Εφιένωι, Ρογη6τα νἱ, 4:31. 
᾿Ἐφίσσηροις, ῬΙΞΟΗοΙΟ, [᾿ν 3», 20. “Κ.» 1, 

15. ἐφίστασϑαι, Τα Πετε, ᾿ππῆεγὰ 
ἰ., 4. 26. ἵν, 7, 9... ἢν 24. οὐπεῦθη. 
δάθι 1, 5», 7. ἐπιστήσας, σατὴ [αὉ- 
ΔΙΟΠδε 1, 8, 16. 

᾿Εφόδιον, νἹαῖὶ σα ΠΚ ν]], 8, 2. 
ἼΕφοδος, δάϊττ5 111). 4»).4.1. ἦν, 2, ὅ. Ὧ6- 

νεηΐὰς ΠΟ 5, ϑολοί, Τάμο. ἐπίϑεσις 
πολεμικὴ 11)γ2, 18. 

᾿Εφορᾷν τινα, τορίσογο δα ἢ, πο 
ἢ οοηϊρεέϊα δἰζετῖα5 ἀἰ!σοάετγα νἱ, 1» 
14. 

᾿Εφορμεῖν, ἴῃ Δαϊΐοπα οὔτ Υἱ]) 6, 25. 

»κα, ᾿ὰὐυν" 

νὰν 



ΙΝΌΕΧ ΟἈΖΟΙΤΑΤΙ5. 

Ἔχειν σὴν δίκην, Ῥοεπᾶϑ ἀεά!ε 1, 5, 
38. 41. κέρας, σογηὰ ΡτΕΘΕΙ͂Σ ἱ, 2, 
15 : δὲ 4. μέσον τὸ ἑαυτοῦ, ἴῃ τηράϊα 
ἴὰἃ δοὶς εὔδ ἱ, 8, 13. ἴδῃεγο, ἰπ 
ἴαα ρμοϊοεῆαϊς Πάθεγα νἱϊ, 1, 27. ἴπὰ 
τηδίτ ηοηΐο Ὠδετα 11], 4.513. 9ά- 
λατταν, Ροτπὶ εξ τηδυὶ ν, 1, 2. 
ΡῬΙῸ ἀνέχειν, (π΄ ηοτα, το] πὸ βμᾳίας, 
“1 ΥἹΪ, τ, 20. σε η6 {εδηηονρσαίμν ̓ἰϊ, 
δι1ῖ, χὰ ὠνούμενος, ΕΊΕ 40 σΟΠὶ- 
ρα κον 3) 2... ἔχειν εὐνοι κῶς τινι, 
θεῆς σνεὶϊα δἱϊοαὶ ἱ, 1, 5. καλῶς 
ἔχειν, φοπαπλοά πὶ εξ τὶν τ35 1ὃὲ 
ἔχων οὕπσως τὴν γνώμην, Πος οαπὶ 
ΔΗΪΠΊΟ νὶ, 6, 12. ἔχειν μεῖόν σι, 46- 
τεγίογα ἰοσο ρτορίεταα εἴξ, εἰ, σαοά 
111, 25). 17. ἔνδηλον ἔχειν, Ῥ͵ΘΟ ἴῈ ἔεττα 
11.6;..18. ἔχω ὥσας μὴ, ἱπηρεάϊο 
αὰο ΤΩΪΠ 11, 5» 11. 2)0 παρέχειν 

ν, 9.0. ὥσπερ εἶχεν, οἱ εταῖ, ἤπε 
Ὁ}1ἃ ποτα 8 πιτατίο πα ἵν. 25 19. 
κῶμαι ὑπὸ τὸ πόλισμα ἢ ἔχουσαι, νἱοὶ 

4υΐϊ δαϊασεηξ ορρίάο νὶϊ, 8), 21- 
Ἔχεσθαι, οδρίατα, ἴ. οοοαρίατα 
εξ ἷν, 6. 22. νἱῖ, 3, 47. ἀνάγκη, 
ἱταρεάϊτὶ Εἰ τοιϊπεη τογαπι ἀΠΠςυ]- 
ἰαΐε 11, 5,21. σινὸς, ΠΟῊ ἀἸπλϊτογα 
ἈΠ Ἐπ. ΠΟΙ Ρδτὶ αἱ ΘἸαθαίαγ ν]], 
6, 4τ. τῆς σωτηρίας, σοηπίϊηθο ἀκ 
ζαὰἃ Τα] αἷς ἸΆΘΟΥΆΓΕ, σΟὨΙΆ]Ετα [6 πὶ- 
ΕΓ {]πεὶ νὶ, 1, 17. ἐχόμενος, ρτο- 
ΧΙ Πγὰ5 ΔΙ1σαἱ 1, 8,4. 9. - 

᾿Εχϑρὸς, ἸΠΙ τα οα8, 4ὰϊ οὐ, ᾿ηΐεηςῸ 
ἘΠῚ απίηο ἱ,, 3,.12. 

᾿Εχυρὸν χωρίον, Ἰοσὰ5 πηαῃίτα5, οαεῖ- 
ἰατα δ». συν 

Ἕνψειν, ΕἸἸΧᾶτα ἴἴ, 1, 6. ν, 4, 29. 
᾿ἙΨητὸς Ὁ. π. 1, 3)14. 

ως, ΔΌΓΟΓΑ 1ἴν 4» 24. εἰς σὴν ἐπιοῦσαν 

, ἕω, ρῬοϊετάϊε τηᾶηδ ἱ, 7, 1. αο ῥίαρα 
ογἹοηΐαἶ ν, 7, 6. 

Ἕως, αυδτηάϊα ἰἱ, 6, 2. ἕως ἂν, ἀο- 
ΠΕΟ Υ, 1, 11. ἕως οὗ, ἀοπεο, αἴσθε 
αυο ἱν, 8, 8. ἕως ὑσέφαινε, ἸηΤΕΓΙ Πὰ 
ἄππι 1Π ποείοεθας ἱν;,3» 9. 

Ζ. 

Ζεἰδ τς πον. 4.27. 
Ζειρὼ «. 71. ΝἸϊ, 4. 4. 

Ζευγηλατεῖν, ΔΓΆΓΕ Υ, 9», 8. λϊηο ξευγη- 
λάτης, Διαίου, 2614. 

Ζευγνύναι, σοηηξέϊζετςε, πο νοις 11» 
5, 10. ͵αηρετγα, “παρὰ σοὺς βοῦς Υ, 

πλιά τις μον ΑΝΣ 
Ζεύγη, εασϊ εἴ Ὀονα8 ρα ]ο5. 11], 2. 

Ὡ)  ρΣ εἰυβα, νὶὶς 2; ὃ 6: πὸ ζιῖν, 
9: ὃ. ὈουΠη,. 

Ζηλωτὸς τοῖς οἴκοι, ΟὈ] 5 Ορέβ ρΡορὰ- 
ἰάτεβ. ἀοζγὴὶ Ἰωνιἀθθιηῖ ', 7.) 4. 

Ζῆν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς, αγλεῖδ νἱξια πη ἰπ 
᾿ἴοτο ν, ὁ} ἴ: 

ἤμδν σινώ, 4ΌΘΟΥΕΙΘ ὉΪ 4ἷ5 Πὲ 11, 3, 
. Ραΐεια ἃ]᾽ᾳαθηη “αὶ πιοσόηάμηι ΝῚ, 

αι ν 
Ζυμίπσης δρτος, ετταεηίαϊα5. ν]ἱγ 3» 

21. 

Ζωγρεῖν, ν᾽ ΠῚ ὈΆΡΕΙΘ ἱν, 7») 22. 
Ζώνη σ- 71. ἴ» 4.9. 

Η, 

Ἢ μὴν, ατία6, λες ἠονμεμία 7μγαμαὶ 
εἰ ο771711710 αάενοναηαὶὶ ῥοπμέίμν “νεἶ οιμηηὶ 
ἡμάϊο. ν, , 31. εἰ ς, ἸηΠπ11. 11, 3, 
26. ἰηἰτῖο ρετϊοάὶϊ νἱΐ; νας 

Ἢ, αυᾶ ρᾶγία δ, ρη. νἷ» 3» 22. ἡ ἐβά- Ζ- 
διζον, ααὰ ναάεθδητῖ Υἱ, 1, 19. ᾧ δυ- 
νωπὸν μώλιστα, ΠΠΒΤΙ Ῥοῆιι τὰ Τηᾶ- 

δ ΣΕ 1.13. 15. ἧπερ, ῬτΟὺϊ νὶ» 39 
10, εβάδχῃ νὶὰ 488 ἵν, 2) 9. 

ἭἩβάσκειν, Ραθείοετε ν]], 4» 7- 
᾿Ἡγεῖσϑαι, νἱδὲ ἀυσοτῃ εἢὲ 1 ἷ, 29. 83 Ἢ. 

5. 1ἰ], 2, 20. αὐαϊίμν σὴν ὅδὸν ν, 4», 
“ Ῥίθοῖτα ἱν, 39 20. δι ηῖδ 1, 4. 

: 7»), 1. ΔΙ ΓΑΙ ν᾽, 9» 18. τὸ ἧ- 
τγθίω ῬΓΙΠΊ ΤᾺ 1:8 49 1.9} ΜΙ, 3,1 8:2. 

Ἡγεμόσυνα, ἴαοτα, αὰε βαπὶ Ώεο, 
ααοά [{ἰπει]5 ἀὰχ ῥτορι 5 ἔαϊέ ἰν, 
ὃ, 24. 

Ἡγεμῶὼν, ἀὰχ [{ἰπετῖς ἱ, 3) 14. ἵν, 2; 
1. 5. Δἀάϊτυῦ σῶς ὁδοῦ 1119. 1» 2- 

Ἡδέως ϑύειν Θεοῖς, πε τηδῖα, σαπ ρα 
ῬΙδοδηαὶ ἕδοτα ἴδοογε ν, 75 32- 

Ἤδη ἥκειν τῆς νυκτὸς, Ὦδο Ιρία ποέξϊε 

11. 221, ἥδ) τὲ καὶ 1, 8, τ΄ ὃ. ἵν», 

2. τὰς ἤδη κολάσεις νὶϊ, 7, 24. ποΐς 
ἩἩδονὴ, [αν], ὧδ οἰδοὶϊ, 3, τό, 
Ἡδὺς, ἀα]οῖθ ἴἄροτα ν, 4, 29. ὕδωρ, 

δαᾳαὰ Δα]οῖ5, σΡῥ. ἀφια ταν τη Νὶ; 
25) 4. ἩἩδύοινοι ἄμπελοι, νἰτα5. ν]ηὶ 

ἀαλεὶς Γεταοδδβινῖ, ὥ» 6. 
Ἥκει»; το ἐξ τ 6 ὦ τοῖν 25 1. 
ἼἬἬλεκτρον, εἰεξϊγατη, Τασοίϊηαπι 11» 3, 

15 
Ἢλίβατοι πέτραι, τΡΕ5 σεἰίρ εἰ ἰπᾶὺ- 

σΕ6515 » ΠΕ 
Ἡλέθεαξν ΝΜ ΕΟΟΥΘΝ Δ; 55.2.1 ὁρ.23...νῇ 

7» 10. 
Ἧλιξ, ἐρααα]15 ἱ, 9, 5 
Ἡμέρω γίγνεται, αἰε5. ΠΠπσοείοϊε 110. 2, 

153. 1... .34- 

ΓΝ 

Ἥκμερω δένδρα, ατθοτοβ [ατῖνοθ, ΡΟτηΐ- 
τειόεν, 5, 2ἷ 

Ἡμίβρωτος, [εγηοίαϑβ ἷ, 9, 26. 
Ἡμιδαρεικὰ «ρία, ἢ. ὁ. Ἰ)ατίσαβ ἡμεόλεος 

(εἰ Ὁ 18 1{8 7.15.3. 21. 
Ἡρειδεὴς, [Ἔτη ρ]επὰς ἵν, 9, 25- 
“Ἡμιοβόλιον, ἀϊταϊάϊι 5 ΟΌΟ] 8 1», Δ, ὅ: 

Ἡριδλιος, «Ψ. 31. 1, 3γ.21-. 

ος 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΖΟΙΤΑΤΙΒ. 

“Ἡμιονικὸν ξεῦγος, Ἰαρ;αΠὶ τα ]οταπ νἱΪν 

ς 5; ̓  ΄ δ ἢ Ημίπλεθϑρα τρία, [εαἱρ᾽ τ τατη ἵν, 7, 

Ἥμισυς, Αἰ πιά ϊα5 1, 8, 22. 
Ἡσυχάξειν, ααϊείσεγο, [8 Ὡοη ἴοῦο 

τίονεζε ν, 4» 16. 
“Ἡσυχίαν ἔχειν, Οἴτῃ ἈΡΈΓΕ 1], 1, 14. 

καὶ ἡσυχίαν, ΡῬᾷραῖς ἰΐ, 2), 8. Ἣσό- 
χως, ἥπε Πτερίτα εἴ σοηνίοῖο νἱ, 3» 
τὰς 

τρον, ἀὈἀοτήςη, ἱπιι5 νεπῖοεγ ΔὉ υτη- 
ὈΠΠΙΟο δά ρυάεηάα ἵν, 75 15- 

Ἡτεᾶσδαί τινος εὖ σοιοῦναος, Ταρεγατὶ 
Ῥεηεῆο! 5 δῸ 4]. 1ϊ, 3), 23. 

Θ. 

Θαρμινὰ, Τα Ὀϊπάςδ ἵν, 1, 16. 
Θανατοῦν, σα ρ 5 ἀαπηπᾶτε ἰϊ, ό, 4. 
Θαῤῥαλέος, οοπῆάεηβ, ρέμα ἤρεϊ» 
ἐκ ταεῖα }10Ὸ 11], 2, τό. Θαῤῥα- 
λέως ἔχειν πρ. τ. α΄. Βαμποία σοηϊγᾶ 
Ὠοῖϊες 11, 6, 14. 

Θαῤῥεῖν, ὍΟΠΟ ἃπίπιο εξ ν, 8, 10. 
Ν]Ϊ, 4.13. τὰς μάχας, ἔπε τηεία 
Γαρίτε ρα ρπᾶβ ||], 2. 20. 

Θάῤῥος ἐμποιεῖν, ἀῃΪ πιο5 δάάετε νἱ, 3, 
17. : 

Θάτερος. ἐκ ποῦ ἐπὶ Θϑάτερα, εχ Δ] τετὰ 
Ρᾶτγίε ν, 4, 10. 

Θᾶσσον, ἄν ϑᾶσαον----)τσον, ΠτηυΪαῖ- 
4ε---ἤαῖπὶ νῖ, 2, 2Ο. 

Θαυμάξειν «ινὸς, δΔατηϊγαιϊ 46 ν΄, τὸ» 
4. 

Θαυμάσιος, σα]ὰς Πα] τα ταηία εἴ, 
υϊ ΠΟῊ ἴδἴ15 πλϊγαγὶ ρΟΙΤ5 111,1; 27. 
ϑαυμώσιος πὸ κάλλος, δατηϊταηαδο, 
ἄ, 6. ἐπιίαίαθ, [οτγη θα 119) 3715. 

Θία, Γρεδιδοι! πὶ ἱν, 8, 27. 
Θέειν δρόμῳ, ουτία τεπάδτγθ ἵν, 75) 23. 

τς Φυὴδ Ύ. 
Θεῖόν ἐστιν, αἰν! ηἰϊα5 Δοοία τ 1, 4. 18. 

Θεὸς, δ, ΑΡΟΙΪΟ ν, 3» 7. ἡ Θεὸς, δᾶ, 
Τῖδηᾶ ᾿1], 27) 12. ται ρὶϊ τεάϊταϑ ν, 

3» 9: 
Θεραπεύειν φίλους, οοἸετε, ΟὈΐετνατΓα ἷν 

9. 20. 
Θερίζειν, οοἴϊαίετη εχίρεγα 11, 5) 15. 
Θεωρειν, Γμεέξϊατα Ἰυ 05 1, 2, 10. ν᾽, 3» 

7. 

Θηρᾷν, ᾿πίεγοίρετγα, (6 "ο βιδμς τη βαϊϊαη- 
παν, ἀν)0: 

Θηρεύειν, ΟΔΡΕΓΕ ἷ,) 259 13. 

Θησαυρὸς, σΕ}1ὰ, φαὰ ααἱὰ τεσοηάϊΓ 
δ τ δου: 

Θνήσκειν, τηοτὶ. ““πλροπ. σέϑνηκε πά- 
λαι μὲν, ἀπέθανε δὲ νῦν. 1ἰ, 1, 3. 
φσγονεῶτο ἷγ) ύ, 11. 

Θνητὸς, τηοτίϊ ΟὈΠΟΧΙυ5 1119) 1, 23. 
Θόρυβος, ταπλα]ία 5, ἔγεγηΐταβ ἱ, 8, τό." 

ἶροο; δι. ἘΝ 8» ϑιε έν νυ, 4. ΖΕ, 
Θρασὺς, οοπῆάεῃϑβ ν, 8, 10. 
Θύειν τὰ Λύκαια ἰλοτὶῇσατε ΟὟ 1ιγοδδα 

Ϊ, 2, το. Θύεσϑα, 4ε ἄκος τοτὴ (ἃ- 
οἴᾶτη ἰδσεγα ἴΐ»,.1») 9. ἵν, 39 9. ἐπ’ 
ἐξόδῳ νἱ, 3, 2. Εχῖα οοηΐαϊετα ἄς 
ΟΡ Ϊ5 εἀποεηῃαϊβ νἱ, 2.9. Κύρῳ, 
Ογτὶ πογηϊης εχία σοηΐαϊεγα ν, ὅ, 
18. ϑύοριαι ἰέναι ἐπὶ, [φοτὶῆσο οἷ 
ἐχρεαϊιοπεηι σοηῃῖγᾷ 1ἴ9 2, 3- 0, 

Θύλακος, (σου νἱ; 2»), 23. 
Θύματα, νὶξιίτηϑε νὶ; 2») 20. 
Θυμοῦσεναι, ἸΤΆΙΟΙ 11, 5. 13. 
Θύρα. ἐπὶ ταῖς; ϑύραις Τισσ. δηΐα ρτε- 

τοταπὶ ΙΒ ΠΕΓΩΪΒ. ἰΐν 6.31. ἐπὶ 
σαῖς ϑύρ. τῆς Ἕλλ. ἴῃ σοηπίρεξϊα 
Οτϑθοῖθο, ργοχίτης Οτροῖϊαπι νἱ, 3, 
23. τοῦ βασιλέως ἱ, 9, 1. ποῖ. οἵ, 11, 
4;.4. Ογτχορ. νἱϊ, 1», 33. ὙΠ, 8, 
13. 1π «μία γερὶς. 

Θύρεσρον, Ῥοτίᾶ ν, 2, 17. 

Θωρωκίξεσψαι, τποτγάσετα ἰμάπετχε 1, 2; 
14. 

“" 

᾿Ιαπρὸς, τηξάϊσι5, εἶδ ἐο φμΐ ψωΐηεγα σι: 
γαΐ 1, 8, 26. ἰἰϊ, 45 30. 

᾿Ιδεῖν. ποῦ ἄν ἴδοι, σοηνεηίτα ἰΐ9 4. 15. 
ἵνο; ἴδωμεν σὸ πλῆσος ῬΓῸ εἴδωμεεν ν, 
ἀν 5. Εἶδε 

᾿Ιδίᾳ, ρτίναίο σομῇϊο, ἤπε δυξιοτί ταῖς 
ΡὈΌΙΪσα ν, 795 13. πείϑειν, πο τοτὶ 
ΕἜχοοιτα, τὰ ποηη } 8 ἰδηϊα ΠΊ 
ΤΙ͂αϑάόγὸ ν, 6,2, Χ,ξἰθογ  τᾶν ἈἐΟΣ 
αὐ 

Ἴδιος. εἰς πὸ ἴδιον αἰτεῖν, Ρεΐετε ἰπ αἰ πὶ 

ΤΩΘΌΠῚ Υἱΐς . 30. 
᾿Ιδιότης σῆς ἡδονῆς, ρτορτία ἀαϊσεάο, 
αι ἢ ]08 τοὶ ρτγορτγία εγᾶϊ, Πηρὰ- 
1Ατὶβ 11, 3, 16. 

᾿Ιδιώτης, τα} 65 ὑτεραγίαβ ἵν 39 11. {Πΐν 
2,3.2.. ν, χ,} 28... θυ ΕΣ ΜΠ ἣν 
28. Ἐχυίρίοι βμδγβ Ὁ, οὐ 531. 
Οὐκ ἰδιωτικὸς, Ὠδυὰ νυ ]ράτὶς, [εὰ δὰ 
εὰπὶ ΡεγΓΠ ΠΠἘη55) αἱ] εἰ οὰπὶ ἰπ|ρα- 
τον ὃς. 23. 

“Ἰδροῦν, (ματα ἷ, 8,1. 
“Ἱέναι, ἸΔοΌ]ατΓὶ ἰ, 5, 12. ἑαυτὸν, ἔξ ἀε- 

τηϊττογε ᾿ν, 5», 18. 
ναι εἴς σ΄. σοηρτεαὶ α. ἃ]. 11], 2.9 16. 

(ετ᾿ ἄλλων, ο. Δ4}}1}83 ἀτη θΪατα ν, 4, 
244. εσθαι, ἱπηρεῖα “ἔευτὶ. 1,5, ὃ- 
εἴσω, ἸτΓΤΩΡΕΓΕ ν, 29, 18. εἴς τ΄. ἵν, 
χ᾽ ἢ. δ ἔπε, σὺ ἡ δοιδα γ λυ τῶι» 
25. ἰηνδάετγε δἰϊαιδθτη. 

“ρὰς Θχια ἢ," 17, δοννϑν2»».0. ἔν 39. 
ἑερὰ συμβουλὴ ν. πεν, 6, 4. τὰ ἱρὰ 
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ἀπίβη νἱ, 8, 22. Ἰαπραηίαν σῷῴα- 
γίοις ἷ, 8, 16. νἱ, Ὁ ΖῈν ΟΣ 

Ἵρεῖα, ΠοΙΝΙδ6. νἱϊ, 1, 35. Ὀείο η85 
τηδξϊαηίογ νἱξὶας οααία ἷν, 4, 9. ν» 
δ 12. 

Ἴϑι, δὴ, ἀρεάστη νἱϊ, 7, 26. 
“Ἱκανὸς, πῆ, νι δ,.15. 
Ἴλη, ταγηλᾶ ἷ, ΕΣ ἰό. 
ἡμὰς, Ἰογ ΠΊ ἵν, 59 14. 
Ἵσπαρχος, τηλρῖον δαυϊ τα πΊ [ἰΐ, 3» 

20. 
Ἱσπασία, οὐτία5 ἐαυ απ ἰ, 5»). 33: 
Ἱπσπεία ν, 6, 8. εἰ ἱππικὸν νὶ, 3) 29. 

ἐααϊταῖα5. 
ἱππόδρομος, Ἰοσα5, δὶ οσατία ἐπαεῆτ 

σΕεΔΙΌΣ 1, δ, 20. 

Ἵσποι, ἐααϊτεβ ΜΙ], 3 3») 39. 423: 
Ἴσϑι ὧν, “. π.- ρα, 13. 

σον, ῬᾶτίτεΓ, θα αα 11, (9, 7. ἐν ἴσῳ, ". 
βήματι, ΘΕ] Δ ὉΠ] δίδάα 1, 8, 11. 
εἰς πὸ ἴσον ἡμῖν, ἴῃ Ἰοσα πὰ ϑεηθατη; 
ὉὉῚ σοπηπηοα 5 Ἰοοὶβ ἢ πιὰ 5 ρᾶτες ἵν, 
ὅ.,.18. 

ἡνλλν, Ἰαῦτα ξαδηβ, δά τηδτρὶ- 
πεπὶ υΐαας ουπηυ]δία5 ἱν, 5, 26. 
ποΐ,. 

Ἵσσημι σφ. ͵ αῦεο {αὐ Πῆετε σΟΡ᾿ἃ5 ἫΝ 
4.» 25. ἅρ. Ταξίπεο σατγαπῃ ἰ; 2; 
τ. ἽἼσταρεωι, τοῆῆο, οὐῥ. φεύγω ἰ, 
10, 1. ἕστασαν ἷ, 8, 5. γ1ο, 

Ἴσχειν, ἱτηρεάϊγα νὶ, 3,13. ἐν σ᾿ ἴσχε- 
πο, ὨΪο τὰ8 Πθούεῦαῖ, ΟὟ περαῖοβ 
ΟὈἤάες ᾿μἀποῖθα πο ρουβοϊεθαπίυγ 
νὶ, 1; 9. 

᾿Ισχχυρὸς, Ῥοΐξδης 1ΐ, 5» 22- ἰσχυρῶς, 

γα 6 1... 6. 20. 
᾿Ισχὺς, ΤΟΌΩΓ Ἔχεγοϊταβ 1, ὃ, 22. 
Ἴσυς, οἵ ΟἸγρεῖ, τηΔΓρΡῸ οἷ ὙΡΕΜΗΙ ἃτη- 

ὈΪςΩ5 ἵν, 7, 12. 
Ἴχνια ', 6, τ. ὍΝ] εταῖ ἔχνη. 

κ΄. 

Καϑαρμοὸς, Ἰατατίο ν, 75) 35. 
Καϑέξεσδα,, ςοηῆάετγε παρρν9 

1,..1.: 23: 
Καϑέλκειν στρ. {τἰγεηοβ ἀεάποογε Υἱϊ, 

ἀν. 1: 
Καϑεύδειν, ἀογπαῖγε ἀ. ε. (ρίξη ε8Ὲ 1, 

ετ ἢ ἐν 
Καϑηδυπαϑεῖν, ΔὈΓατηεγα ἰαχὰ εἴ νο- 

Ἰαυρταῖθας ἰ,. 3, 3. 
Καϑήκειν, ροττίηοτα, 2π σέορν, (δηψ 1], 
ἡ δύσνυ  ῆν,. 8.» 8 τον  .8.. 

Καϑῆσϑαι, ἴεάετε ἃ. 6. οζοίμπι εξ 
ΜΗ 328: 

Καϑιέναι τὰ δόρατα, ἀεγηϊζῖετα. Ὠυπ1ε- 
ΤῸ Ὠδίϊαβ, ἀϊε Ῥίψωεη ζαἰίοη νὶ, 3, 
2ης 7: 

Καϑβήζειν χωρὶς, {ξοτίατα σο]]οσαΓα 11], 

5. 12: 

5.) 17. εἰς τὸν θρόνον τὸν β. σφοἸ]οσάᾶτε 
ἴῃ [οἱτο γερο ᾿ϊ, 1, 4. 

Καϑιστάναι τὸ σα. ἰπῆγαοτς ΘΧΕΓΙΟΙ- 
τὰ πὰ 1Ϊ,.3,.3. εἰς τὸ φανερὸν, 1]. Ετὶ 
Ιῃ ἴοοὸ ΡΟΏΕΓΕ νἱ, 7722. Καϑίστα- 
σϑαι εἰς σὴν μάχην, Ρτοο πὶ ἱπὶτε 
Σ,,8,) 6: 

Καὶ, ἸφίταΓ 1, 10, 9. ἴΐ»ν 2914: 3, 18: 
ἈΜῊΝ 4. 6. α δὲ ἵν 1; 16. 
Προ εἰ ἵν, 5»), 9. απ, οἴ Π|, ἐπ 
αῤοάο! ἐν, τ, ϑφι ὅν ΔΟΥ ΖΕ 
καὶ οὗπος, Ὠϊο Ἰάδτῃ 1], 2). 5: καὶ 
πάντες, Δ ὉΠῸΠῚ ΟΠΊΠΕ5 ἷ, 10, 123. 
καὶ ἥλιος ἐδύετο, ͵ατα [0] οςοίάεθας 
1: 10, 15. καὶ ἄλλος, ἈΠ 15 φαϊσαη- 
ας 2918: 4» 15. καὶ μάλα πο- 

λὺς, αυδπην 5 πγα τα8 Ἰν 2.2. 
αδωπάαί, πολλὰ καὶ ἀγαϑ)ὰ, τηυ]τα 
Ῥόπαρνίῳ ὃν 232. ΟΕ Ἦν δα) 
χαῦσα, Ῥτθοίεττϊ ΠῚ ἷ, 4, 12. ν᾽, 10» 
10. νἱϊ, 1.9. 29. καὶ ταῦτα ὧν, αυᾶτη- 
αυδᾶηὶ παΐδμα οτὰϊζ 1], 4, 15. εἴ σις 
καὶ, εἰϊατηῇ 1, 4» 9. καίπερ, Ο. βαγ- 

1:ς. «υάτπηαᾶπῃ 1, ὄνεχθι ἢ ΘΝ 
ΤΠ 3) 28. καὶ γὰρ, εἴδη πῇ 1, 5» 3. 

καὶ---τδὲ, ἰπ1ο ἱ, ὃ, 2. καὶ δὴ, 4πὶ 
', 10, 10. καὶ δὴ, ῬοΟΠΑΓηὰϑ ν, 7,9. 
καὶ μὴν, ἃῖ νέγο ἱ, 7.5. Κᾷαν γϑ 

καὶ ἐν νΐ, 4. 5. κἄν ῥγο καὶ ἐὰν, ὃς 

12. καί χε-τικαὶ ἔν, 2. 12 Ὁ  οΣΣ 

Καιρός ἐστιν, Θοτητηοάυτη ἀμ 21:0. 
προσωτέρω ποῦ καιροῦ, ἰοπβῖαβ ααδπηλ 
ταϊατη εγαῖ ἵν, 3.) 34. μέγιστον και- 
ρὸν ἔχειν 1ἰϊ,. 1, 26. ποί. 

Κακοσοιεῖν πινώ 1ὶ, 55, 3. Εἴαῖ, [δε κα- 
κῶς ποιεῖν ἀεάϊ. [τὰ ν, 5, 14. τεῶς 
Οοάϊοσες μαῦεης φοὺς δὲ σολεμοίους -τς 

κακῶς ἐποιοῦμεν, ὅσον ἐδυνάμεϑα, αὶ 
νυϊξαϊαγ κακόν. ; 

Κακὸς, ἰρῃᾶναϑβ, {ἰπηϊἀ5 ἷ, 3, 18: 9. 
15. 1291, 36. κ᾿ ἐν πολέμῳ, ΤῊ 1]65 
τηαὶαϑ ᾿ἱ, 6, 30. 

Κακοῦργος, τι] Εῇἤσα8 ἱ, 9» 13. 
Κακοῦσϑαι, ἀξὈ} Πτατὶ ἵν, 5, 35. 
Κακῶς ἔχειν, Τηᾶ]Ε αβεέϊα πη εῆε, ἀε- 
ὈΠΠαῖα τ εἢὲ 1, 5, τό. νἱϊ, 7, 40. 
σοιεῖν σιναγ νιάξ κακοσοιεῖν. 

Κάκωσις, σαδίραιίο ἷν, ό, 5. 
Κάλωμος, ἃτίπαο ἱ, 5, 1. 
Καλλιερεῖν, ᾿ἸϊᾶΓα ν, 4, 22. ἰεά (οάεχ 

- εὐσάγαι. 
Καλλωπισμοὸς, εΕἰερδηῖα νοις ἱ, 9, 

25ὲ 
Καλὸς, ῬΌΪΟΠΕΓ υἱῖς 4... γ. 8. ἉΤΊΘΞΠα8, 

ὅ6. 1688) 1. ἃν δ Ὁ ἃς 1δὲν 1.7» 2. 
ν, 6, 25. νὶ, 2,.6. τέλος, Πηὶ5 ἔδι- 
ἤυβ ν, 2,9. χωρίον, Ἰοσ5 ΟΡροτ- 
ἴὰη8, σοιηπηοάᾳ5 νἱ, 3, 26. ἱερὰ, 
ίαοτα Ἶβδι 1ϊ, 2, 3. κάλλιστον γε- 
γένηται Υἱΐ, 6, 2. οΟρτπὶς τὰβ θυε- 
Ἡ!, 
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Καλῶς πειϑαρχεῖν, Ποποῆα, ποη ποτὶ. 
οὐσία, ἀϊέϊο δυαϊεηΐετη εἢΐδ 1, 9, 
17. καλῶς ἔχειν, ἀς [4ο1]5» 488 
τῖϊς ρεγβέϊα ἑαηῖ ἢϊ, 2,9. 

Κάμνειν, ἀεξατί ατὶ 11, 45 47. Υἱ» 7» 
32. 

Κάνδυς 1, 5, 8. υἹά. 1π4. (γτοῤ. 
Κασηλεῖον, ΘΔ ΡΟΊᾶ, τ τη σδαρο- 

Ὡδτῖα, ἈΌῚ νε Π8}1ὰ ρΡγοροπαηΐαγ ἐδ, 
408 δά νἱξϊα πὴ ρεγ θη ἱ, 2, 24. 

Κασπίϑη, Ὁ. π. ἷ, 5). 6. 
Καρβατίναι, οτερί ἄδε σἀγρδίι 88, σαΐοοὶ 
οτος ἤεγε γη  σογαεηι, σιῖ μηο φο- 
γἱο οἱ μηα (οἶεα οοηβαὀαη ἵν, 5514. 

Καρπαία, [αἰταῖϊο τηϊτηϊοα, φίαα ἀρτὶ- 
οοΐαηι ΥΗΥῚ ΟΜ ἰαίγοηθ αἱ ὀοότις ῥε- 
ΦΉΦΊΙ 672 ἡηηηαίμγν, 9:5 7- 

Καρποῦσσαι, ἔγαξῖαβ ῬΕΓΟΙΡΕΘ ν, 3» 
13. σὴν χώραν, Ἀ5εῖῈ ῥτεράδπ) εχ 
5 ΤΟ Ἰ1..2.,..2. 3, 

ἕξ πλατέα, οαδηξθο, Ψ. 71. Υν, 4; 

Κι. 
Κάρφη 1 νῶν τος 

Κατὰ 1) 6. φέη. κατὰ γηλόφου, ἀε 
(ΟἿ 16 ἀδουττγεῖα ἱν 59». 8. ζΖι τῆς σπέ- 
σρα; ἄλλ. ἀθ τὰρε ἀεῇ] γε ἷν, 2, 
17. κα. τοῦ πρανοῦς, Ρεγ Ιοσυπὶ ἀε- 
ΟἸϊνεπιὶ νἱν 3» 31.. 2. τῆς γῆς, ἰπῖτἃ 
(εΙγᾶτη Υἱἱ, 1.) 30. 2) 6. φρο, κωτὰ 
ψηλόφους 11], 4. 30. εἰ κ. λόφους νὶ, 
3, 7. ῬΕΙ͂ 001|165: κα. γέφυραν, ΡεΓ 
Ροπίεμι νὶ, 3, 22. κωτὰ τὼς πύλας, 

ὶ ἀρυὰ ΡοΙ[ὰ5 ν», 2» τό. κ. δδὸν, ἴῃ νῖα 
ἷν, 6, 11. κ. τοῦτο, ὮδΔΟ φῥαγῖα ἵν, 
3), 12. κατὰ κέρας, ἰοῃρο ἀξταίη 
ἴν,) 6, 6. κ. κέρας εὐών. εἶναι, Δάνετ- 
[5 σοῦπὰ Πηϊβγαπημ Οο]]οσαϊα πὶ 
ἐἴἶε τ δυο αμλναθυ σιάδι ὰ 
᾿Αρκαδ. Ὁ. π᾿ βέγυ ἀεμρϑϑὴ ἷν, ὃ 
ἰδ ααοκὶ αἰπεὶ δα ἷ, 6, 9. εἴ λαοῦ 
δηι 2ηι εἰ Πρ 117 Ψ» 5» 19. 22. Κ, 
κράτος, {ὰ πηπηᾶ ΥἹ 1, 8, 10. 5. “σάν- 
πὰ πρόπον δεῖσιναι, τη χὶτήοΡεΓΘ εἴς- 
Δ τ δίας Εἰ πὶ τοράγθ νἱ, 4, 30. 
Κ. μικρὰ γίθνν ΙΏ τηϊῃΟΥΟβ Ρᾶγίεβ αἰ- 
ΠΙΔΗὶ ν, 6. 32. Καϑ' ἕνα, ΠΉΡΪ ἵν, 
“, 8. κι ἔϑνος, ΠΕΥ ΠηρΡαΪᾶ5 ὨδΙΙΟῊ 65 
ἀἰϊβιηξιῖ5 Οὐθθοἱβ ν, 5», 5. κωτ' ἐνιαυ- 
σὸν, αυοϊδπηϊθ [Π], 2», 12. ζ. μῆνα 
κέρδος, ταεηῆγαστῃ Ἰὰσγαγα ἱ, 9, 17. 
κ- ἴλας, ταγγηδί! αὶ 1, 2, τό. κ. ποὺς 

ξένους, ΠηρΡαΠ ΙΒ Ποίρι!ἰθιὰ5 νι], 3.9. 22. 
δ΄. Ποῖ, 11,59 ὃ. Κι ἑαυτοὺξ, [εοτ- 
Γαπῃ,. τοὶ ἰὼ τ, το, ἐα ἔρια ιισί ἀῶ ϑ᾽ 
ἑαυτοὺς, Ορροῆτὶ ΠὈϊ, δάνετῃ 1, 8, 
Ἢ ΠΟ». “᾿ς. δ. 2» 21 Ἰηλρ ἰδ λεν 

2π τἄλλω, ἴῃ 8115. τοῦ 5. Ὑ]1»), 2» 
Ἴν 

Κατώβασις, τράϊτα5 ε Ῥετῇα ν, 5, 4. 
Καταβλακεύειν τά τινος, Γερ τς εἰ ἱρ- 

Βαγίὰ ργοάετς σοιμηπηοάᾷ Αἰ [6τ}8 

ΨΙΙ,τΟκι2.2:» 
Καταγγέλλειν, ἀδἔεγγα ᾿ἴ, 5, 38. 
Καςάγειν, τά οατε Ἔχαΐοβ ἴῃ Ραϊᾶπι 

ἵν, 177. αὐἰάηίεν οἴκαδε 1, 2, 2. νἱϊ, 
3, 18. ΔρΡΡΕΙΪεγα νὶ, 4», 3. πλοῖα, 
[αθάπσετα νη, 1, 11. πο. 12. ἐπὶ σὸ 
στρωσόσεδον ν, 1, τό. Κατάγεσθαι 
ἐσὶ σὸ στρωτόπ. ἀενεηΐτε δὰ οδήϊτᾶ 
τὰς 4.,.30. 

Κατάγειος, Τα ΟΙΓαΠΕῸΒ ἵν, 5», 25. 
Καταγελᾷν τινος, ἵττὶά 6. ἃ]. 11, 6, 23. 

«6 ἐο φεὶ Ἰη)ατῖα 1Π]1αῖᾶ ᾿σηραηα ἀϊ- 
Ἰοεαϊτς. ον δϑις 1, 45 4. ἦ 

Κασάγνυμι, [τὰ ὩΡῸ ἱν, 2») 20. 
Κασαγοητεύειν, ῥτεο ρ 15 ἀεϊαάετα υ, 

7» 9. 
Καταδειλιάζειν σι», Ῥῖδ τηδία αἰϊαυϊά 

ἀειτεέζατα νἱϊ, ό, 22. 
Καταδικάζειν ὅσι, Ἰαάϊοῖο ἴαο ἀςοϊα- 
ἴα νἱ θ», 2 1 29} 

Καταδοξάξειν, Πηϊᾶτατη ΟΡ ΠΙΟΏΘτα 
Ὠαῦετγα νὶϊ, 75 30. 

Καταδύεσϑαι, ἀεπλοτρὶ 1, 5» 10. ἷν, 
550 36. κατὰ τῆς γῆς ὑπὸ τ. αἰσχ- 
ΡτδΒ Ῥαάοτα τπογρὶ 1. οοσαϊταγὶ ἴετ- 
τὰ Υἱϊ, 7.11. καταδύσω νὶϊ, 2. 12. 

ἐνὸς Ὑγέϑρων, ἀείρίοογο (εχ ἰοοο εαϊ- 
10} ἱφεϑρι 44» ν νυ θι3ο. 

Καταϑύειν πολλὰ, ταῦτας νἱδετηας 
τηδέϊατα ν, 5; 3. σὴν δεκώσην, ἀξοὶ- 
τᾶ ΘΟΠΙΘΟΙΆΓΘ ν, 3. 13. 

Κατωισχύνειν σινὰ, ἀδάξοοτ! οἵα δἰ σαὶ 
Δ) μοι: αϊου 9 τι σε.» 

Κατακαίνειν, ἸηςεΥἤοετς 1,1, 2. χασο 
ἔχκτανβ, ἀν: το... 7... εἴδο ν ἸΘΈΡΙΣ οὐ τι} 
ΤΟ». 

Κατακεῖσθοι, ἦδρετα, ἐδ τὶς φμὲ ψεομγὶ 
εἴ οἵἱονῖ μη 11}, 1». 14. 

Καταπηρύττειν σιγὴν, ἰηάϊοεσα Πἰςη- 
11}, αἷε ῥγάοοπε ἰών» οὲ 

Κατακλείειν, κατεκέκλεινσο εἴσω σῶν δὃπ- 

λων, ᾿ηπίτα ΒτΆν ΟΠ ΔΥΠΊΔ γα Γῇ γεοῖ- 
Ῥεῖθ {1.. 45. χό δ. 5. “0 ΠΕ ΔΩ, 
ψνειί. κασεκέκλιντο, 

Κατακοντίζειν, [Δ 0}}15 ΘΟ ἤβετα νΥἱ], 4» 
6. 

Κατακόπτειν, οὔρεα 1,.5. ΖΡ τ ,π6: 
85. ζάπὐουδ. ἡΘμΝ  πεθο, ὡς 

Κασακτείνω, νίάε Κατακδίνειν. 
Κατακωλύειν ἔξω, ἴοτὶ5. Τ,ΟΓΑΓ,» ΡΤΟΏὮΪ- 

Ὀοῖα δάϊέα ν, 29 τό. 
Κατωλαμβάνειν, αἴἴξεηα!, γι ρ 1θη 7671 ἀμ 

ῥναεμηέθ 1 σμγ α[οφμὶ, εἰπλοίεγ Τὶ, 
Ζοῴτιῶο, Ηὐχοωρ νά, φρανὄλων, Ρέῖνε- 

ὨἾΓΘ πη ὉΣΌΘΓΙΩ νἱϊ, ὃ, 8. οἤεηπάετε, 

δα ρεσίγα ἱ ὁ το; ρον 8.3 
8, 9φ. Καταλαμβάνεσθαι, (αχὶς ἀε- 
7 ξεῖ5 ἔδγιτὶ ἂν, 7, 4. 

Καταλείπειν, Το Πα] δ, πο οοοίάεγα 
Ψ],. 1»). 5. ἐπὶ τινι, ταὶ πηπ6ῖδ. αἴ 
ΡΓΘῆε.ἶν, 4» 19. Καταλείπεσδαι, 

υ , 

δο «“{{ππἢ.... 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΖΟΙΤΑΤΙ5. 

ΤΕ πααΐ, πο δ ᾿{ΠΠΕῈ 18 σΟτ τε πὶ 
ΔΙ απ ν, 6, 12. τε] πα, ποὴ Δἀ- 
Τανδηῖ 111») 1. 2- 

Καταλεύειν, ἰαρί αἰ θὰ5 ΟὈταοτα ν, 7, 2. 
19. Υἱΐ, ό, το. 

Καταλλάτεεσθαί τινι, τασοη οἱ Πἰατὶ 8}1- 
Λα ἈΝ ΥΨᾺ 

Καταλογίζεσθαι, Τδοὰ πὶ τοραΐατα ν, 6, 
τό. 

Καταλύειν, οσατα ροπεῖα ἷ, 8, 1. σό- 
λεμθον, Ὀ6ΙΪῸ ᾿Ἰροῆθγα Πηθπὶ ν, 7») 
7. κ. πρὸς ἄριστον, ἀξσνοτῖ!, [ν Τ0- 
Πῆετα ἴῃ ἰτπεγα δὰ ρταπηάϊαπι ἴτ- 
ταθηάυτη ἷ, 10, 19. κ. πρός σινῶ, 
ἴῃ βταίίαπι γαάϊγα οὶ Δ] 00 ἷ, 1» 
10. 

Καταμανϑάνω ἀναστὰς μόγις “». 71.) ὃ» 

14. 
Καταμελέω, ὅσι ἄρχων αἱρεδεὶς κατη- 

μέλει Υ, 8.) 1. ηοΐ, 
Κασαμερίζειν, αι θαοτε νἹ!, 5, 4. 
Καταρηνύειν, ἰηα!σαγο 1, 2, 20. υδὶ 

μήν. ἄξει. 
Καταμίγνυσθωι εἰς π. πόλεις, ἱποο]ὶς 

ΟΡΡΙἀοσγαπὶ [δ ᾿πλγηϊίσετο Υἱἱν 2) 
2. 

Κατανοεῖν, Δηϊ πΔά νογίεγο νἱϊ, 7, 45. 
Καταντιπέρας, ο. φεη. 6 τορίοηα 1,» 1» 

9. ἰάεπι ἀδάϊ ἵν, 8,3. 
Κασαπετροῦν, Ἰαρίἀϊθυς Οὗταοτα ἷν 3» 

2: 

Κατασπολεμεῖν, ἀεθε] ] γα ν]ν 1, 27. 
Καταπρώττιιν, αὦ ἢἤπεῦ Ρεγάσοετθ 

ὙἹ], 7» 46. κατασράσσω καλῶς ἐφ᾽ 

ὦ σαρωτεύομαι, ὈΕΙ] τὴ εχ Τππιθητία 
σοηδοῖο ᾳυοὰ [ὰ[οἱρίο 1, 2» 2 

Καταρᾶσσαι, ἀενονοῖα αἰτὶ5 ν, 6, 4. 
Υ11..7..48. 

Κατασβεννύναι νὶ, 15,9 ΖΙ. 
ΠΟΙ -τῦναι [οτ θεηάμ τὰ τηοηδῖ Ῥοῖ- 
ἵἴοη. 

Κατασκευάζειν, Ὀεπ6 σοηδίξαοτγα ἱ, 9» 
19. ἵππους εἰς ἱππέας, δάογηδῖα ὃ- 
αᾶοβ. δα. ΡῸ 5. 11], 3, 19. καῶτε- 

,. σκευασμένος, ἰηπηιέϊυ5 ἵν, 1, 8. 
κατωσκευάξεσδαι ὡς αὐτοῦ ποὺ οἰκή- 
σοντῶας ᾿ἰϊγ 2. 24. Πο΄. 

Κατασκέστεσδαι, ἰῃΓρΊΠΕΥΕ ἱν, 5» 12- 
Κατασκηνοῦν εἰς κώμας, ἴῃ νίοο5 ἄενοτῦ- 

ἘΠῚ, 72.11.25. πδὲὶ Δα δ 5, υρεὴς οἷ 
κατωσκηνεῖν, ἴξ ἃ 1η. Ιοοο δἰζεγο 5]- 
ἄα5 κατασκηνῶσαι ὨΔΌΕς ἴῃ ἐδίδαξεν : 
1[ς ὙἹ,, ἅ,..11. σοῃητηοχατῖ,. 166 
Σ κηήνεῖν. 

Κασάστασις, 1{ἰαῖα5, σοπάϊτῖο ν, 7», 
26. 

Καταστῆσαι ἐντιμότερον, ΟἸΔτίοτο τι τεὰ- 
εἴθ νἱ Σ., ὃ. 

Κα: ΠΤ  " (ἐν «αἷς κώμαις) 
σαῆτα ροηεῖθ, ἀδνεῖῖῖ, σαπίοηγ 65 
11). 4. 18. 

τ ΘΠΪΠν 

Καταστρίφεσθαι, ἴῃ ΤᾺΔ10 Ροίεϊαἴοτα 
ΤΡΟΡΟΙ͂Θ 1..0., 14. ΧΊ, 7.26, 

Κατασφάττειν, ἸΌΡΪΑΓΘ ἵν, 1, 22. 
Κατασχίζειν, μετ ΓΙ Ώρθτα ν]], 1, τό. 
Κατατείνεινν σοπίεηβετο, ηἰτὶ ἴἴγ 5, 

30. 
Κατατέμνονται τάφροι ἐκ διώρυχιος ἐπὶ. 

Τ', χώραν, 6 σδηδὶ! ἀποπηΐαγ [οῆξδα 

ΡέΓ τε βίο επ) ἰϊ,. 4». 13. 
Κατατίο: σϑϑαι; Ὠπηλϊ ἀξροόηεζαε ν]ΐ, 1» 

37. τὰ ὅπλα, δΥτηδ ἀεροπετῖ νυ, 2, 
15. κατατίϑ. ΠῸΪ ρᾶταγο νἱϊ, 6, 34. 
Αἰζογ 8 ΠάοΙ οἵ Οὐγθο {τ ίογο ἴΐ, 5. 
8, 

Κασαυλίξεσθαι, σοηπάοτα, σοπηπιοτζατὶ 
πΠ ες ας 

Καταφάγειν ὠμοὺς, ἀδσνοίατα ογαάος 
πλοῖον, να δὰ ἘΔ. 

Καταφανὴς, ὁοηΐρίοαυς, ἢ 'π σοηίρεξεα 
ἵν δι. δι τ χυλοΣ 2; τῷ. 

"λον λίνα ἔαρα [Ε τδοΊρετῖα, ρετία- 
ΚΟτΘΘΟ ΙΝ «.7).Τοῦ τ, πω, 

Καταχιωρίξειν, ἀΠροπεγε, ἴᾳο 486π1- 
486 ἰΙοσο οοἸ]οσᾶϊα νὶ, 3», 10. 

Κατεργάζισθαι, ΟἸΠσρΙο, ἰδ, 22. ἀρ- 
χήν τινι, ᾿πηρ γα ΠῚ Ἀ]]ουὶ σοποΙ- 
᾿ατα, εἴποογε αὐ δοοίρίαῖ νἱῖ, 7, 25. 
26. 

Κατέχειν, ΟΟσαραΓΕ που βου δὴ 
20. 115. δΣ 13: Ἴ 1,20. Ἰταρεαϊτγο, 
ὅρκοι κατέχουσι ἀνάγκῃ, εἴ ἐὼν 

ὌΓΡΘΙΕ; κατασχεῖν, ἈΡΡε θεῖα ».9» 
33. γποΐ, 

Κασηρεμεῖν, ἰγα Πα ΌΠ]ΔΓΘ Υἱΐ, 1, 22. 
24. [εὰ ἴῃ ἴοςο ροδεγίογε Οοάϊοες 
ΟΡΓΙΠῚΪ, δτάτη 405 Η, διερῃδηὰβ 
᾿η]ρεχογαῖ ἴῃ πεῖ, τ. ,.. κασης- 
ρεμίσθησαν ὨΔΌΘΩς ἃ ἔοτπηᾷ χκάτης 
φεμίξω. 

κατιδεῖν, ἀείρίςογα (εχ ἰοοο ςἀϊίο) ἷνν 
7» 21. ΔηΪΠ)Δαἀνετίεγε 1, 10, 14. ἵν; 
ΒΡΥΤ ΣΙ ΠΡῸΣ 

ἹΚατοικίζειν πόλιν, σοπάδγε ὈΓΌΕΠῚ Υ, 
ὅν προ Νὰ», 2.5.2. 

Καύσιρμοον, ααοά οοταθατὶ ροϊεϊ ν], 3; 
ΤΕ . 

Κέγχρος» ΤΑῚ Πα τὰ ἷν 2» 22. 
Κεῖσαλαι» ἤτατη εἴξε, τὸ χωρίον τ, ἄν 

14. ποῖ, ἐπί τινι) Ἰἰῃτεγίξεϊατη ] Ἰᾶςζετε 
ΤΌΡΕΥ Αἱ. 1, 8, 27- κεῖσαι τὰ ὅαλα, 
ἀΥπηδῖ! ἤδηϊ ΟΠΊΠΕ65 ΥἱΪ, 1.) 24. ἵν» 
2) 20. Ὑ΄6ε ἴῃ τίϑεσθαι. 

τες Ῥδίεγα ἱν, 59 24. 12:16ἰ{|σ]ήπετ' 
δεῖν 70 ἡ μά ἱ, 4, 14. 

Κενοτάφιον, [ὰ Π. 5 ᾿ΠᾺΠΙ8 ΥἹ,» 29 9. 
Κενὸς φόβος, νΔΏιϊ15 ἸΘΕΙΤΟΥ ᾿Ϊνγ 2») 21. 

Κεντρῖν, ΡΌΠΡΘΓΘ 1,1, 29. 
Κεράμιαι πἰλίνδοις Ἰαῖετεβ Ἔχ 8Γ}}}}8 

σοξδὶ 111,4.» 7. 81} πκερώωῤεῖαι ἀςάς- 
τα ηῖ, 

Κιράροιαν, Ψιά. ν, 95) 16 : 2) 3. 



ΙΝΌΕΧ ΘΕΖΟΙΤΑΊΤΙΞ5. 

Κέρας, σοΥπὰ Ὀονΐ5, Ἔχ α0 ΟἹ πὶ ὈΪ- 
Ὀερδηΐ νἱΐ, 2, 23: 3,23. Οοτηυ, 
ἄε ἱμδα: φμῖα, αμξίογε ἤζαγγοηπο, σό- 
ἡεγμηι 1μδα ἐκ ΦΟΡΜΙ, ὀωδιμίο  εῤα» 
112, 4. Κέρατα ποῦ ὄρους “Ψ. 7. Ὑ,.6, 
" 

Κιφαλαλγὴς, ἀοϊογετλ οαρὶτὶ ΔβΈγθη 5 
11.3.5 ΤῊ: 

Κηδεμὼν, τυΐϊοῖ, 4αἱ 4] ταγῖ5 σογηπηο- 
ἀὰ εἰ [4] αἴετα οὐγᾶϊ δἰ ταδί 11], 1, 
17. 

Κήδεσθαί σινος, ταῖϊ Ομ Ρὰ5 δἰ ϊσυ) 5 
σοηία ετα νἱΐ, 5» 5. 

Κηρίον, ἕαναϑ ἵν, 8, 20. 
Κηρύκιον, δαδάδοιε: : ϑολοΐ. ΤἼμεγά. Π 

ἐλ 0 ϑυϊάας λ. ο. Κηρύκιόν ἐσσι ξύ- 
λον ὀρϑὸν, ἔ ἔχον ἑκασέρωϑεν δύο ὄφεις 
περιπεπλεγμένους, καὶ ὠνσιπιροσώπους 

“πρὸς ἀλλήλους κειμένους" ὅπερ εἰώδωσι 
Φέερειν οἱ κήρυκες μετ᾽ αὐτῶν" καὶ οὐκ 

ἐξῆν αὐτοὺς ἀδικεῖν, παρ ος ἀπέρχιον- 

σαι. σύμβολον δὲ ἦν πὸ μὲν ὀρϑὸν ξύλον 
σοῦ ὀρϑοῦ λόγου" σὸ δὲ παρ᾿ ἑκάτερον 
εἶδος στῶν ὄφεων, τὰ ἀντιτασσόμενα 

σερασόπεδα. ὁ ὃ γὰρ ὀρϑὸς λόγος δὲ ἀμ- 

φοτέρων χωρεῖ. Ἧριο . 7» 10. σὺν 
κηρυκίῳ εὲ ταῖο οδἀπσοεαΐοτγο, φαΐ 
ΑΝ (πονοίαπξμις εἴ μοί. 

Κήρυξ, ςαἀυσεϑῖογ, ΡΙΘΕΟΟ, Ἰεβαίαϑ ἱ ἽΝ 
1,7: 3» 2. ἡπ|οἰϊρημν 1, 4, 36. 

Κηρύττειν, ρεῦ Ρτεβοοηεπ) εὐΐοεγα ν], 
2.2. 

Κιβώτιον, ἅτου ἃ Ἂ» , 1Δ. 
Κίνδυνος ἐστὶ μὴ Υἱϊ, 7» 31. ποΐ, μὴ ἀπ'- 

βάλοι ν, 9. 21. (εὐ Οοάά. ἱπβηϊτ- 
νατὰ ἠπηξζατη Ππαῦθητ, Μὶάε Ἐρὶ- 
ἢο]. 8) Βυατϊτιτηλη πη. 

Κιστὸς, Ὠεάοτα ν, 4. 12- 
Κλξίϑρον, ΡΕΠΌΙΟΚ νι, 1, 17. 
Κλέπτειν, ξαγτῖπι {ἐσυτῃ δαξεγγε ἱν, 1; 

14. τὰ ὄρη, ΟἸΆτη ΟΟΟΌρᾶΓα πιοηίς5 
ἵν, δι τχ. ψ 6.,,.0. 

Κλίμαξ, Τοαΐϊὰ ἵν, 5, 25. 
Κλωπεύειν, [ατατὶ, ΟἸἀ ΠῚ ἱπίεγοὶ μέγα 

ν9 9; 1. ποΐ. 

Κλῶψ, ἴατιν, 6, 17. κλωπῶν, τοί, 
Κνέφας, στεραί(ου 1 ἵν, 5, 9. 
Κνημῖδες, Οογεεθ, τσ αταθητῖα τ ̓ ΑΓα πῇ 
;, ΤΟΣ 7. 1,6. 

Κόγχαι, σΟΠ 8 Ρ, 3» 8. 
Κογχυλιάτης, ὩΣ. 1.2.0. 30. 

Κοίλη χώρα, νἈ 105 αἰπιηξὶα ν, 4. 
Ἰ. 

Κοιμᾷσϑαι, δά [οὐηηατη σαρ᾽εη ἀπῇ 
ἰδού βεῖο ας Ὁ: 10, 252: 

Κοινὸς, σοταπηαηΐβ, ἃά ΟΠλπε8. Ρ6ΓΓ1- 
6.5 11, 1,.43..4.5. ἀσὸ κοινοῦ, ΡῈ Ὀ- 
11ο18 Γἀπιιϊδὰθ ν, 19, 12. νν, 7» 
17. εὲ ρα] σα αιιξϊοτιαῖς εἰ σοη- 
ΠΟ. Κοινῇ, οοτη Δ ηὶ (αταῖὰ ν, 4» 
“6. κοινῇ σὺν ἴ, μετὰ, αὐ οαὯλ ἢ], 

3» 2. Ψ, 10; 13. 
Κοινοῦν τῇ στρ. ΘΟΠΊΠΙΠΠΙσαΓα συ ἐχ- 

εγοϊζα ν, 6, 27. κοινοῦσϑαι, σοηπΐα- 
Ιεγε ἀξὰπι Υ, 10, 15. 

Κοινωνεῖν τινός) [ΟΟΙΟ ἃ]Ια 10 αἱΐ νἱϊ, 6, 
58: 

Κολάξεσϑαι, σοξτοεῖε, Δα οβοίστη τε- 
αἶγα σοβὸ ἰΪν 5», 13. τὰς ἤδη κολάσεις 
ΜΠ], 7, 24. δὶ αἰ} μαῦεηὶς σὸ ἤδη 
κολάζειν, γοΐ, 

Κολωνὸς, τὰ π] ]ὰ5 1 ἵν, 7, 28. 
Κοριδὴ, νεξζατα. οὐκ ἀπορήσομεν κορει- 

δῆς, Ροϊζετίπιὰβ ἱπᾶς πανίρᾶγα ν, 1, 
11. 

Κομίζισϑαι, Τουτὶ Ἐχροτίδτα ν, “4, 
20. κατὰ ϑάλατταν, ὨδνίρᾶΓ ν» 4» 
1: 6, κα. ἐνθάδε κομισαμένους Πὰς 
Ῥτοίεέϊζοβ 11], 29 26. 

ἹΚονιορσὸς, ῬΕΪν 8 1, ὃ, 8. 
Κόσρος, ἀό Τζετοοτγε εααΐηο ἱ, ὅ, 1. 
Κόσσειν βοῦς, τηαξϊατε ᾿ἰ, 1, 6. πύλας, 

ῬυΪ]ΠίΆΓγεα σἱ], 1, τό. 
Κορυφὴ, νετῖεχ ἱν, 2, 20. 
Κοσμεῖν, τεξεγα, σφ θεγηᾶγο {ἰ],.2, 36, 
Κόσμιος, ταοάεῖα8, ἀϊξῖο δυάϊεηϑ νἱ; 

,4».32: 
Κόσμος, Οὐπαπτεηία πη ἷ, 95} 23. 
Κράνος, ΒαΪδᾶ 1 ἢ. 

Κρωτεῖν, ἴῃ [8 ροϊεαία ΠδΌεγα 1ϊ, κα, 
“. ὙΓΡΟΌΙ, Τὰ ΡΟ ΓΕ 111; ἡ» ΣΟ. ὙΠ 
1, 293: 7» 32. τοῦ ὄρους, [ρεγάᾶτς 
τηοηΐδτῃ νἱϊ, 3, 3. 

Κράτισσος ϑεραπεύειν, Ρεγ ἘΠ πὰς σο- 
Ιδηαὶ ἱ, 95 20. συνεργὸς, δ σοη- 
ἱεπηηθηάιι5 δύ]αϊογ 2ῤ24, ὃ. 21. 
πάντα πάντων εἶναι. ΟΥῚ Ια 5 ἴπ οτη- 
πὶ βεμεῖθ ἐχοε!]εγε, ἱ,.0,) 2. Κρῶ- 
σισοι, Τρτἰ πᾶτε ἵν, ό, τό. 

Κράτος, ἀνὰ κρ. ἐλαύνων ΠΥ, δ Ὺν 

γοί. κατὰ κρ. ἱ, 8: 1Ό» 
Κραυγὴ, οἰαπιοῦ ΡΣ  ἌγιοΟυς 
Κρείσσων, ὉΠΠΙΟΓ {{|2|1, 4. Ροϊεπίοῦ 
ΠΣ: 

Κρεμιάννυμιι, Γαίρεηάο ἱ, 2, 8. ἐκρέμα- 
τὸ ὑπὲρ τοῦ αοτ', ᾿γατιϊηθ δηςϊ ἤσνὶθ 
ΤΣ ΤΥ Ὁ: 

Κρήνη, ἴοῃΒ ἵν, δ. 14. 
Κρησὴς, Ὀαῆ5, σγερίάο ᾿ἰϊ, 4, 7. 16. 
Κρίνειν, Εἰτρεγα, ἀο!εέϊαπι Ὠᾶθετε ἱ, 9, 

230. ΘΧΙΠΙΠΊΔΓΒ 1,,0.. 5Ό: 
Κρίσις τινὸς, Ἰααϊοία τι ἀ6 αἰΐᾳαο ἱ, ό, 

5. ἵ 
Κρόμιῥουον, ΟΟΡἃ ΝΠ, 1, 37. 

Κροτεῖν, σΟἸΠἸἄετε ν, 9. το. υδἱ Οοάά, 
κρούειν ἨΔΌΘΗΤΓ, 

Κρότος, Ὀἰαυΐαβ νἷ, 1..13. 
Κρούειν, σοηῆϊρετο, σοΠ Πάτα ἵν, ας, τ. 
Κρώβυλος, σοπηρ] !οδτῖο ΠΔΡΠ] (ἀάτι- 

ξϊα ἃ ἔγοπίθ ἴῃ νεγσειη, ἔρίοα τοῦς 
{ΠῚ ν, 4.13. οὐ. Ῥεγίκοπ. αὐ ΖΕ απ. 
ΤΠ ν" Ὧ2: 

δ. ᾿ 



ΙΝΌΕΧ ΟΘΟΕἈΖΕΟΙΤΑΤΙ5, 

Κοζσϑαί σινὰ, ΠὈ] σοηοὶ]ϊατα ἃ]. 11, 6, 
ι 26. 
Κτείνειν, οσοϊάετγα 1ἰ, 5» 32. 
Κεῆμα, τα8 αυδπιὶ 4ἷ5 ροΠηΠάἀέε νἱ], 7, 

41}. 
Καήνη, Ῥεσοτγα 11, 1, 19. ἷν, 7» 17. 
Κυβερνήτης, ΒΌΕΓΠΔΙΟΓ αν ν,,,.8..20. 
Κυζικηνὸς (6. στατὴρν, ὅ, 23. ἐγαΐ πτ- 

γημ5 αμγεπ5, σα »ρβῶ ἐβρλλρνας ψμαη, 
1 αγολεγας Κ᾽, Τὴ. λαδεΐ ῥγο (ὐγόείε, 
γεξεγεδαί, εἰ ῥαγίε αἰΐεγα ἰφολιθῦη : 
νἱά. Ηείγολ. εἰ διμεϊά. “αἰοόαι! ἀγαοῆ- 
"πᾶς ΔΑ Τἰἴρας χ8. οἱά, [)ενποά. αὐν. 
Ῥλονηι. Ὁ. 914, τι. εά. Κ. Ἐγαΐ 9)}1- 
ῥεπαλμηη τηθΉ ΜΕΥ ΤΉ τα ἐλες σγεέραγὶ 
Υἱ, ἀντ ὐτοξν, 16, 4: Μάϊ. 36. 

Κύκλου περίοδος, παρ οέδυδ ἡ 1» 49 7. κύ- 
κλοι συνίστανται, ΟἸτΟῸΠ ΠΟΠΊΙΠ ΠῚ 
εἴ Θοπο Ια Ὀ]ὰ σου Ππῆμηϊ ν, 7», 2. 
κύκλῳ, ἀπαΐαις ᾿ρθ8. 4. ΝΠ) 1, 2. 
τα ἶν, 7» 2. κύκλῳ σερὶ, οἴτοα ν, 

6, 20. κύκλῳ στοφευόμεενοι; 1ῃ ΟΕ ΠῚ 
ΡΠ Π6 Θομψοτίο Νὶ,. 8ὃ.. 1.8: 

Κυκλοῦν, ΟἸπρετα, οἰγσοατηνεηῖγα ἷ. ὃ. 
13. κυκλοῦσεγαι, (ρ᾽6Ὁ οὐνς οἰγοῦ π- 
ΠΠοιθινί, 2... 20. 

Κυλινδεῖν, ἀενοίνετγε ἵν, 2,. 3: 7,9 4. 
κυλινδεῖσιγαι, ἀδνοϊ νιν δ; ϑυςψ, 5. 
ἵν, 8, 28. 
ὑσαρίσσινος, ΘΟ ΡΤΕΠΊΠιΙ5. ν, 3»), 12. 

Κύπχσω. κύψας, φῬτοῇο οσαρίῖα ἵν, κα» 

32. Ὅδὶ ὑπσοκύψαντα ἀξεαϊ. 
Κύριος πόλεμον ἀνελέσῥθαι, ῬΟΠΕ68 ΠΩ 6 ΠῚ 

εἰ ρΡοϊείϊαβ. εἰ ἀγοιτιατη ὈΘΙ] πὶ 
Ταϊοιριε αἱ ν, 75.27. 

Κυρεῖοι, Ογτίαη!, Ογτὶ ματι απ Ρετίρο 
ΠΟ," 

Κωλύω «οὔ καίειν, ῬτΟΏΙ ΕΟ ἢ ἱποει- 

ἄδηΐϊ ἅρτοβ 1, 6, 2. 
Κώμαι ἵν, ὃ, 22. Οὐἱ ετᾶηΐ χώραι. 
Κωμάρχιης, νῖοο ρμγεοίεξι αβ ἵν, 5. 10. 

Κωμήτης, νἱοὶ ᾿ῃη0ο]α, ρΡαΡ ΠΩ ἱν; 
52 24. 

ἂν ; 

Λαγχάνειν ὕσινου, ΟὈΔΟΓΠΊΪΓΕ {Π|, 1) 11 
[ὈγΕΓΙ ἵν, 49 24- 

Λώκκος κονιωτὸς, οἰοτηα, {, ἔονεα, 

Ἰδσὰϑ ρυρίαϊῃ, ορετε ἐθέϊοτγίο ἰπάὰ- 
ἔτι ἵν, 2) 22. 

Λακτισϑεὶς, σαῖσε σϑοία 5 11], 2. 18. 
λαμβάνειν, ἀσοίρετε φμοη οἤονταν ἱ, 9. 

Ὁ δ ὁ τοθροίεν αἱ αῦταν, σα κυίαὶ 
ΠΟΙ Πΐ σΟησθάετγα γἱὶ, 4» 2. 5ῖα- 
ΕΒ πη δ δ ΠΡ. 3.1.2 7ε: ΡΘυλΥ} ἴν: 10, 2. 
ΠΟΙ ρτεπεπάεξγα 111, 2, 29. Ορρτῖ- 
Τῆδγα δ᾽] απ ἱπηρᾶγαῖυ Π) 11, 3» 
2. ἐδΥ ΡΘΕ ον τι οι. 111.....8-. δ νο 
δρας, ΤΩΠΠ1ςτ65. ΟΠ ΓΟ θΕΓΘ ἰ, 1) 6. 

ἀγαϑὸν, δπλοϊ απιοπίο ἔγαΐ νη, 16, 
11. σὰ δίκαια, ἦ05. Τὰ πὶ Ρετίεαα! 
νἱΪν, 7.0 17. σαρ. πρὸς ἑαυτὸν, δὰ [85 
Ρατίεβ ἰγαάυσοτς Ἔχργοϊαπὶ ἰΐ, δ, 
28. 0. βέη. γεὶγ “0 ". ἷγ 55) 7. λαβό- 
μένος τῆς ζώνης 'ἱ, 6, 10. ποί, λαμ- 
βάνει ἔνδεια, ᾿ποοίῆς ρεηυτία ἱ, το, 
18. 

Λάμπεσθαι, σοΤυΐοΑγδ 111,1, 11. δον". 
ποότης, [ρ] ΠΟΥ 1, 2»), 18 

Λανϑάνει πρεφόμενος, ΟἸάτη ΔΓ ἵν, 1» 
9. 10. ἔλαϑον αὑτοὺς ἐπὶ σῷ λ. γε- 
νόμεενοι, ὈΓΙᾺ5. ἴῃ ΟΟἸ]ετα δναίεγαηξ, 
αυᾶτη 60 ἴε ρετνεηπἶἝδ δηϊπηδάνει- 
ἴεγεηΐ Κ, 1) 22. μεφ. ἐπι, «ἱά, ν, 
25 20. 

Λάσιον χωρίον, νἱτρ ιἷἰ5 οΟὈἤία ΠῚ, ν, 2, 
δῶ Νὺ».2,.2 6. δ. 

Λαφυροπώλης, αἱ ρτεράαβ νεπάϊε νἱΐ, 
“5 56. 

Λάᾶχος, Ρᾶ18 ν; 3. 9. Υἵ, 1, 2. 

Λέγειν, σεηίεγε, Τεητεη(ἀπὶ ἀΐσεῖα 1, 
Ζρ 5. ἌΘρ 

Λεία, ριϑάα ν, 1, 8. 
Λεῖοι γήλοφοι, 601165 Ἰεν65, ΠΟ αρετγὶ 
νἸΓΡῸΪ Εἰ5. 1ν7 4» 1. ποί. 

Λείπσεσθαι, τε] Πα ΠῈ ΘΠ 11, 4, κα. νἱ- 
νὰ} ταὶ ΠΖαΪ ΕΠ, 1, 2. σιν) Τὰ Α]. 
πη ετογό πὶ ΕἸΠῈ υἱὶ, 75.211: 

Λευκοινώρακες, 8115 ἰοτς 5 ̓πάἀα{1 1, 8, 
9. 

Ληΐϊζεσόγαις ῬΥεράδγὶ ἵν, ὃ), 23. ν, 9,1. 
ὙΠ χ}2)7: 

Λῆρος, τι :86, 65 ΠΙὮΠ ν]}») 79 41. 
Λινοῦς, ἸἰΠΘῸΘ ν, 4.513. 
Λόγος διῆλθεν, ταπιοῦ αἰ Γρεταβ εἰ 1, 

4, 7. λ. ἔμπροσθεν, ΟΥΑΙΙΟ [ἀΡΘΠΙΟΓ 
ΠΡ 1 Του ἕἔΕοιςν τῳ ὃς δ, 1, 1. τ σε 

γοὺυ: τινὶ ἔρχεσαι, δα σοἸοφαΐα πα 
6. δίαυο σοηνθηῖγα 1Ἷ,. 6.9.4. 111» 1, 

20- 
Λόγχην Ουἰρί5 ἱν, 7, τός ν, 4. 12. 

νὰν; 2... 4... 88 νος 9. νς.,»)8, 
3: 

Λοιδορεῖν, ΟὈ] υΥράΓα ν]], σν 11. 
Δοισὸν (τὸ) ροῆξα, ἴῃ ροβθγατη ἰϊ, 2, 

5. 1], 2, 8. 28. σοῦ λοιποῦ, 14. ν, 
ἧς δε ιο ό ας 

Λόφος, ΠΟ} 15 1») 1ο, 12. 1112) 4.) 30. 
Λόχος, ΠΟἤοτΓβ, ογάο, πταπιραϊα5. ΕΠ 

ἩΜΉΘΥς γη 1 τω ἀῤμαὶ ἀϊνονίος 41- 
φής «δά, ἡ. 12 2. 2 δι Ὀὐν ΤΟῸ 
[αἰ δύο λόχοι : 1], 4..21. Ἐγωπο- 
εἶ ογαἶϊηὶ ναγεξες ΓΙ ΤΣ λοχαγὸς 

',. 7, 2. Π|, 4) 21. πηαηιϑ ἐγως ϑοσα- 
ἤμ} λοχαγία Ξ ἀἔφ 18. τον 1,:30. εὖ 

λοχίτης εἰ αἱ εἰ εχ εδάδτῃ οο-- 
Ποῖα νὶ, 4. 7. λόχοι φύλακες, το- 
ὨΠοτίεβ Πα ατδθ, σοῦῤς ἀδ γεψεγυε 
Ψ» 350. Ἂ 

Λύειν γέφυραν, τείοηάετο, Ροπίεπὶ 11, 



ΙΝΌΕΧ ΟΒ ΖΕ ΟΙΤΑΤΙΒ. 

ἀν 17. 10. σπονδὰς, ὕβριν, ὑποψίαν, 
ΤΟΙ Εγα 111) 1,21. ΔΛύεσθαι, τεῦ!]- 
Ν νἱΪ, 8, 6. τοὺς ὅρκους 111) 2» 
ο. (ξά «υἹά6 τοΐ. 

ἄμ, Ὁ. ". ἷ, 25 10. 
Αυμαίνεσδαι σὴν πρᾶξίν σιν, Ἰποερία 8]- 

τε [5 ἸτΓτἃ γε ά6Γ6 ἱ, 3. 16. 
Λυπσεῖν, Ἰασεῆεγα, ᾿η] τᾶ ΔΒ ΕΓΘσ 11, 3» 

23: 55 14- 
Αὐπηρὸς, τη οἰ οῖ5, ΡΥαν 5 11) 5) 13. 
Λύσσα, ΓᾺὈΙ65 ν, 7; Σδι 
Λώτον, τε] "5 11], 1, 7. 
Λωφᾷν, ἀεῆσετα 1ν, 7,6. 

Μ. 

Μάγαξδις, οἷον μκωαγάδι σαλπίζοντες, τηᾶ- 
βαΐῆῖβ νΠΠν 3,32. 7107. 

Μακαριστὸς πολλοῖς, ΟΥ̓ΠΑΕ ΠΠγ5. ορὶ- 

Ὀμ5,) θπᾶε πγα]}τὶ Ὀδατα Γῇ ΕΠ Ῥτϑο- 
αἰϊοαῃξ 1, 95» 6. αὐἱ μακωριστσότατον 
ἀξεάιϊ, ηοΐ, 

Μακρὰν σοξεύειν, Ιοηξαε εἸδσυϊατὶ 111, 4, 
17. μακρὰν ἢ ἦν, Ἰοη πηι οταῖ; ἀθ ῥα- 
710 Ἰϊ, 45 42. 

Μαλακιζξόμενος, ἀεΠάξδηῃβ. Ργθὸ ἰσηανία 
νοῶ. ' 

Μάλισσα, ομ72 μπεγα πε. ἀγιοάατη, 
»εγαάφ, ΠΟῚ ΔΙΏρΡ ᾿α5; (᾿ αὐ {717712 
ν, 4:12. Νἷ, 2, 3. μάλιστα μὲν----εὶ 
δὲ μὴ νἱϊ, 7. 10. ποΐ, 

Μᾶλλον, 6. σογηῤῥαῦ. ἵν, 6, τι. οὐδὲν 
μᾶλλον, ἃ. ε. οὐδ᾽ ὅλως, ἈΌΪ]Ο τηοάο 
11} 3.0. Τὴ» 

Μανϑάνειν τινὸς, ἀἰ!ΟΕΓΕ ἐχ αἱ. 1ν, 8, 

Μαντείω, ἀθ ΑΡοΙ Π ἶβ. τε ροηίο 111,1. 
» γ᾽. 

Μαντευτὸς ἐκ Δελφῶν, Πρη!Ποαίας οτά- 
οαϊο ΠΕ ΡΒ Ϊοο, ΔΛ ουἱ υἱ ίαοτα ἴλοε- 
τεῖ, δὐπιοηϊα5. εγὰς δὉ. Αρο]]ϊηα 
Τ)εἸ]Ρῃΐοο ν, 9. 22. 

Μάντις, Ὠαταΐρεχ, ααἱ εχτῖβ ᾿πῇρο 15 
τείροπάξε ἀς] Ἔλα τ 5. 1, 7, 18. 
11... 2 τ ον, 25) 0: ΝΥ ΖΦ 13. 
14. 

Μάρσιπος, τ ΙΓ ρ αἴ, ΓΔ σα 8 ἵν, 3; 
11. “0, 

Μαρσυρεῖν σινιγ Δ] Ο]ὰ5 [εητεπέϊατη 
ΠΟΙΠΊΡΓΟΌΔΙΘ 11], 3.5 12. ἰεΠΊ ΠΟ πο 
Ι͂ 0 αἰτετία5. οαυίατη ἀείεπάογα ν]], 
ό, 30. 

Μασχεύειν, ΠΌΘΟΓΕΙΕ 1Π|») 1») 43. Υ») 6» 
Ὑ ν νά, 2.) Ὁ ἘὉ 

᾿ Μασϑοὶ, ῬᾶΡ.}166 ρεέξζοσί 5, δ (εχ τπας 
ομΐ, 1, 4. 17. ἐααφη ῥίαμπε ψονιδιι- 
ἡμγ μωσποὶ ἵν, 3,6, μαστὸς (ε τὰ- 
τα]ο γηοητςὶς ἱν, 2, ὅ. 

Μάστιξ, ὑπὸ μωστίγων ἐτόξενον 11}, 4» 

25. 71οΥ. ᾿ 

Μάταιος, ναηιι5, πηθπάδχ υ]], 7, 24. 
ΕΓ 5 νι], 6, 17. 

Μάχιαιρα, δ᾽ αάϊα5 νἱϊ, 2» 30. 
Μάχη, Ἰοσιι δὶ Ραρπαίμηι εἶ [Ϊ» 2» 

6. 
Μεγαληγορεῖν, τηᾶβηδ Ἰδξϊατα νἱ, Ἱν, 

18. 
Μεγαλοπρεπῆ δῶρα, τοῦ πιετα πη ΠἸ ἤρα 
ΗΔ υΤ,ς 11, 3» 19. 

Μέγας, ΤΊΔΡ Πα 5) ΡΟ Π5 11)» τὸ; νυν 

1.0. 21. ΜΙ, 3») 18. μέγα ποιούτῳ ἀν- 
δρὶ εἶναι νἱϊ, 7, 23. μεγώλα ἦν, ταᾶ- 
ΒΠΆΓΩ νῖτι ΠΑ ΘΌδης 11, 6, 14. μεγ- 
ϑάλοατσα, ΤΩΔτΕ τατηίάατη εἰ οοπι- 
τηοίατη ν, 8, 20. σὰ μεγάλα εὖ 
ποιεῖν, ΤΡ ΪΒ ὈΕΠΕΗ͂Ο 5. οὐηδῖα ἷ, 
9; 24. σὸ μὲν μέγισαον, τι αχί τη 1, 
8.5 ἁϊοὲ 

Μεϑίσσημι. μετασσησώμενος αὐτοὺς, τε- 
τηΟ5. 1115, .Ὶ' οὐ πὴ 05. ἀΠοοράετς 
ἡ ει 3 8; μεταστάντες, σὰπὶ 
ΤεςεΠῆτηι εῤϊά. 21. 

Μηλέχιος Ζεὺς νἱῖ, ὃ. 4. Ρ]αζαγοπυς 
ὙΠΕΙΕΙ 12. Τπείδαπῃ τεἀδαπίδτη ἴῃ 
ΡῬαίγίᾶτη ἃ Ρηγιδ ας Ρυτγραίατῃ εἴ 
Ῥοῖ ἰδέϊα ἴαοτα [ονὶ ΜΙΠΟἤϊο, Μει- 
λίχιωα ϑύσαντες, ἀοτηο τεσερίαπε 
Πδτγαΐ, 

Μεῖον ἔχειν, ἸΏ ΕΠ Οτατ ἀΠ! ἘΔ Ἔγα 1, το, 
8.) "δὴν ἢ δ. 

Μειράκιον, Δἀο] εἰ σεπία] 5 11, 6, τό. 
Μείωμωα, Τατητηα ἀεΐεξευς ν, 8, 1. υἱ 

πλήρωμο, ἰἀτητηὰ ρἰθπα ΑἸ Πορῃ. 
ψείρ. 6όο. 

Μελανία, πιρτεάο, δίτγα πῸδ65 1, 8, 8, 
Μελήσει τῇ ϑεῷ, εὰ νἱπάεχ ετὶξ ν, 3, 

ἐμ 
Μελεςτᾷν, ἴδ ΕΧΕΙΟΘΥΘ 111, 49 17. Μελεσῃ- 

ρὸς, ααὶ τυ] τῇ ταπὶ Ἔχεσοεῖ ἱ, ο» 

ἩΜδ οὐ ΓΩΟ] ΤΙ, ρᾶγάγα 11, δ. 5. σὰη- 

ἔϊατὶ 111,1, 46. μέλλεσθαι, ἀϊβεττὶ, 
ἐῤϊά. 47. 

Μελίνη, ΡῬΔΏΪΟῸ ΠῚ ἷν» 2 5. "ἢ 4. 12. 

Νἱ, 29 ὅ: ὅ, 1: σ᾽ τὸν μελίνης ἢ, δ, 
1ο. 

Μέμφεσθαί σινὰ ἐς φιλίαν, ἀγηϊοΙ 86 ἢ- 
ἀδηλ ἴῃ δ᾽ίΐαᾳθο ἀοπάεγαγαε 11, ὅ, 
28 

Μὲν-τεδιοως δὲ ἴ, 3, 21. εἰ μὲν-ττμένσοι 
11,3, 9. εἰἢ---τατηδῃ : μὲν ἄλλοι ---δὲ, 
Οὐ πὶ 8|{|-ττοῖα πὶ ἰΐ, 1, 7. μέντοι ῥγϑ 
δὲ ῥυαεεα. μὲν 1, 2,16: ό, 19. εἴ 
{πρε. μέντοι---- μέντοι ἱΐν 9 2 3. μέντοι 

δέοως, νογΓα πιά 6ῃ 11, 4: 23. μέντοι, 

ΨψΕΓΟΠΙΔΙΘη. 1ἷγ, 3) 22. 401 46Π1, 
αυοά ρτοῦδ [πα πααπῃ εξ Ϊ, 9; 29. 
μὲν δὴ, ἰβίτατ {ἐν 8ι, 

Μέρος. ἐν σῷ μέρει, ἀοίποερς 1110 4» 23. 
ἐν μέρει τ, 1. Υἷ]) 6, 36, κατὰ μέρας 

» 



ἸΝΌΕΧ ΟΕ ΕΟΙΤΑΈΤΙΘ9, 

ν» 1), 9. υδΐὶ δάάϊτα πὶ μερισϑέντες 
ἃ β] οἤλιογε ρτγοίεξι πὶ ν᾿ ἀθίοτ, 

διεσόγαια, ἡ, Ἰοοα πιεαἰτετγᾶηδα νν, 10» 
τ, γὴν 2; Ἂς 

Μέσον ἡμέρας, τηετϊ ες ἱ, 8, 8. ἐν μέσῳ, 
ἰηῖγα ἴΐγ 45. 17. ἐν μέσῳ κεῖσθαι, ἴῃ 
τηθάϊο ῥτοροῆιία οὔ αἸοιρέμν ἐα, αὐ 
ψμα ογηη 5 ῥαίοΐ αὐιίμ Εἰϊ,. 1. 21. 
ἐκ σοῦ μέσον ἐξίστασθαι, ε τηεάϊο 
ἀΠοεάεγο, ποὴ ἱπιρεαϊ ηχεπίο ΕΠ 1, 
5.) 14. 

Μετά. μεθ᾿ ἡμέραν, ἱπτετγάϊα ἵν» 6, 12. 

ΜΙ, 3,.37. 
Μεταβαλλόμενοι (Σ, τὰ ὅπλα, αὐτλὶα Ὁ 
Ποῆιθ5 ἀνοτγῆβ, ἴεῖρο ἀαΐο Βοῦ!- 
Ὀὰμ5 νἱ, 3, 16. 

Μεσαγιγνώσκειν, ΤΕ πε ητίαπι πταίατο 1ἷν 
δ᾽ δι 

ὍΜεσαδιδόναι ἀλλήλοις, ἰηῖετῖ [δ σοΠΊ ΠῚῈ- 
ὨΐσᾶΓΘ 1119), 391. 

Μεταμέλε, ἐμοὶ, ρορηϊίεξ πα ἱ, 6, 7. 
ΑΌΙ ἀητ 44. Ἐάά. τηράϊατη Παδεηζ. 

Μεταξὺ 'γενομιένου οὐ πολλοῦ χρ. ὯδΟ 
ἰσπεο τεπιροτα ἰητεηθέϊο Ὑ} Ζ. ἐν. 
μεταξὺ ὑπολαμβάνειν, Ἰηΐετρο] ]ατα 
νὰν ὧὖς 

λιεταστρέφεσθαι πυκνὰ, ἰάἀδηςάςπι ἔς 
οοηνοσίεσε ν, 9, ὃ. 

Μεσαχωρεῖν, ΔὈΪΓΕ νἱΐ» 2, 18. 
Μέτεστσιν ἡμῖν οὐδενὸς τῶν ἀγαθῶν, πο- 

Β5. Πα] }]ὰ8 Ὀοηὶ οορία εἷξ 1ἰ,1, 
20. 

Μετέχειν, Ραγεϊοίρετι βετὶ ν, 10, 14. 
Μεσεώρους τὰς ἁμάξας ἐκκομίζειν, Ρἰδα- 

τα ΤὉὈ]αῖα ἐχρογίατε ἷ, 5, 8. 
Μεσρίως ἀπόκρ. τεπηρετγαῖθ. οἱ Ἰδπίζεῦ 

τείροηάετγα, πὲ γα αἰϊεγῖης Ἐαο εὐ μν 
ἢ» .5. 826. 

Μέχρι, αὐψοίμίο, ἀοηεο νἱς 3, 29. αἴησαα 
δὰ 1ϊ, 2, 6. μέχρις ὅτου, αἴχαμε δά 
εα Ἰἰοσα Ὁ] 1, 79, 6. π1οΐ. με. εἰς, αἴ- 
δε δε κ᾽ ΠΣ 2. 26: νἱῖ, ἴδ, 1. 
ἘΠΕ οἷς ἂν, ἀσηθδ Τὸ ἢ 1.2.1,.3,.}- 
34. 

Μὴ, π6, δ. ἡρῖρον. ῥγῆ, 1, 35. 3. δ. ΔΟΥ, 
φοη7. Υἱΐ, 1.) 8. μἔέψ. της ῥγο ὥστε μὴ 
1Ϊ, 4.0.3- γεξενγίμν αὐ εἰ βη φοβοῦμαι 
1Ϊ, 2) 12. μὴ τοίνυν νἱῖ, 6, 10. γιοί, 
ποάσπι : μὴ οὐ, πὰ ποῃ Ϊ, 7», 7. 1» 
5: 12. μὴ οὗ, πο ἶν, 7 ΡΣ 7. 
ἘΠῚ 2. τὖ. μὴ ἂν μλυηρ δγαυεημς ἊΝ 

9.5). 28. οί, δείσας μὴ κατακόψῃ ᾿ν 8 
24. ποΐ. " 

Μὴν. οὐ μὴν---ὠλλὰ, 8} οἰ] ρηίσα γαϊῖο, 
ψηαθ γαοὶσ ἐκ απήεσφάρη!όμς τη ἤπ- 
φως ἑοοὶς τη] εἰδσὲ ῥοΐο!}, Ὁ. νἱῖ, 6, 
38. 

Μηνοειδὴς ν, 2, 13. ηοΐ. 
Μηνύω ἰἰ, 2, 20. - 

Μησρόπολις ν, 45» 18. 
Μηχανᾶσϑαι ἵν) 77) 10. 707. 

Μηχανὴ σωτηρίας, τοά 15 (ΑἸ αἱ8 ἀάϊό 
Ροοπάα ν» 25) 24. 

Μικρὸς, ὨὰΠῚ1}15, ἐπι 661} }ὰ58 1 111, 2) 1σ. 
μικρὸν ἐξέφυγε «οὔ μὴ καταπετρωδῆ- 
νῶι, ῬαΤαΠῚ αὈίαϊς φαΐ Ἰαρί αἰ 8 
ΟὈΓαδγοῸΓ ἴν». 3.) 2. 

Μισϑοδόσης, αἱ ἄδι ΠΙρεπάϊαπὶ ἱ, 2, 

βῆ ΕἼ ΔΟ μν ὑμῖν νὶϊ, 1.13. 
Μισϑὸς, Προ ηἀϊα πῇ. τα] ΠῚ 1, 2») 11 

12. ὙἹΪ. ον. 
Μισϑοφορὰ 14. φά, μισϑὴς ν, 6, 23. 26. 

ν, 9916: 4, ὃ. ἐκπλεῖν ἐπὶ μισϑο- 
φορὰν νὶ, 2, 8. Μισϑοφόροι, ηααἱ ἢἰ- 
ΡῬεηαϊὰ τηοτθηΐ ἵν, 2, 4. 

Μισϑοῦσαγαι, σοηασοῖς νὶ, 29 13. 
Μνήμην πωρέχειν ἑαυτοῦ ἔν σινι, ΤὨ6Π10- 

πᾶσι ἔαϊ οχοιίᾶγα ἂραά 4], νὶ, 3» 
24. εἰ μέρινοιο ἱ, 7, 5. πιοί, 

Μνημοονικὸς, ῬτΟΌ6 ΠΊΘΠΊΟΥ νἱ], 6, 38. 
Μνησικώκεῖν τινὶ τινὸς, ἴῃ. ἕνεκω 11, 4, 

- 
Μόγις, ἴάτὰθ 11], 4) 48. νὶκ ν, 8, 14. 
Μολεῖν, Ῥτοδοιίοὶ νἱ], 1,33. 
Μόλις, Υἱχ ἵν, 8, 28. εἀ [801 Εἴοη. 

μόγις, ααοὰ ΑτοΙ5 ΡΥΟΡ Ια ΠῚ, μιό- 
λις Ἰοηιθυβ εἰ ἤο] Ρα5, ἔδοϊε Ηεὶ]- 
Ἰλάϊι5 : ν, 2, 27: 4» 25. μάλα μό- 
λιφγ) ΟΠ ἤπα [πηγὴ αἰ] οαϊταῖς 
αν Ἐνυδιος 

Μολυβδὶς, β΄ατϑβ Ῥ᾽ ατιῦεα 111) 3, 17. 
Μόλυβδος, Ρ] απ τα 111, 4» 17. 

Μονωχῆ ἵν, 4. 18. ποΐ, 
Μονὴ, σοΟΠ ΓΟ ΥΑΙΟ ν, 1, 4. 
Μονοειδὴς, ετᾶϊ ν, 29,13. 00] μιηνοειδὴς 

ἀεα!. 
Μόνον, ἐμιο  ρημν 1, 4), 18. 11, 5, 38. 
1 δ τῶς 

Μονόξυλα πλοῖα, ᾿ἰηῖτες, πανσία εχ 
ΠηραΪ 5 ἀγθογθ5 οαναία ΨΥ, 4, 
Ῥαξ 

Μόσυν, τὰτγτὶ5. Ἰἰρηθα, ῥέμγ, τὰ μόσυνα 
ν, 4.5 26. "οἵ. 

Μοχϑεῖν περὶ σ΄. στρ. Ῥτο Θχεγοίτα 14- 
Ὀογε5 τοἰεγᾶτγα νἱ,» 45 31- 

Μοχλὸν ἐμβάλλειν, ρεα!υτα οὈάετς 
Ἀν ἋΣ 

Μόζω, νὶἄς ἀμύξω. 

Μυρίοι, αδ ἨΜΉΠΕΥΟ ῥογΊΠαρη090 τὶ [ναΐ, 
εχοθη: 9 τῷ 19. ᾿ἰϊ, 2,.31. 

Μύρον, απρεπίατῃ, Οἰεα πὶ οἀογαία ΠῈ 
ἵν») 4» 13- ποί. 

Μυχοὶ, τοοοι5 ἴν,) 1» 7. 

Ἶ: 

Νάσπη, γα }}18 ἵν, 5, 16. 18. ν, 2, 31. 
πο. Νάσος, αἰῖα5, ἤἰνα Ὑἱ» 3) 12. 

“47. 



ΙΝΌΕΧ ΘΒ ΖΕ ΟΙΤΑΤΙΒ. 

Ναύαρχιος, οἰ ργϑίεξιυς 1, 4» 2. 
Ναύκληρος, ὨδνΙΟΙ] τ .5, Ἂἰο717)145 716-- 

ἱδ) ΦΗ τηεγοοαϊς ἠογπῖπες εἴ ὩΙΘΥΟος 
χγαληθαξο λα, ρα: ποτ: 

Ναῦλον, ὩΔΌ] ΠῚ, γ͵6γε5 φσδ ῥγο {γα- 
7εξἶμ α παυϊραπίόμς (οδυλμν ν, 1. 
ΤῊΝ 

Ναυπσηγήσιμκα ξύλα, δὰ πᾶνεϑ5 ἰ Ὀτ οΔ Π- 
ἀδ5 δρίᾶ νὶ; 2» 4. 

Ναυσίπορος ποταμὸς, ἴῃ ηο Ὠδνὶσατὶ 
Ῥοιδίξ 2.3. 

Νεωνίσκος, «Ὁ. γι. ἰΐ, 15, 13. νεῶν. γίγνο- 
μῶι, δαοϊεῖοο, πηδὶ 1115 ἤο νἱὶ, 2» 
33. : 

Νέειν, Δοσυτηυϊαε ν᾿, 4» 27- 
Νέω, ἡϑίο. 

Νέμω. κρέατα νενεμκημκένω, ΟΕΓΠ65. ἴῃ 

{γαῖα αἰ Πδέϊϑο νἱ}, 3» 21. 
Νέμοεεσθαι, Ραίσετε ἰΪ, 2, 15. 
Νεόδαρπος, τοοθὴβ δχοογίαία5 ἵν 5) 

[ἢ- 
Νεῦμα, πυΐὰ5 ν, 8, 20. 
Νευρωὶ, ὨΕΓΨῚ ΔΙΟῸΒ ἱν) 2,9 28. Κ᾽» 2) 

72. 
Νεῦρον, ὨΘΙνῸΒ ὁ δοῤμεὶ ἸΠ, ΤΥ ΤΑ 
Νέω, ἠδῖο, ἃπη46 νευσούμενοι ἵν, 3» 12. 

ποίς οἴςν..75 26: 
Νεωκόρος, ϑεἀἸ τ] 8 νν», 3» ὅ. 
Νεώριον, ἢαῖῖὶο πανίατη νἱΐ» 1). 27. 

Νεωσαὶ, ΤΕΟΘῊΒ 'ν,), 1), 12- 
Νικᾷν, “". 1. Ν,) 2» 18. ν. πάντα, οἵΏἢΪ- 

θὼὰ5 Ρᾶτγιθαθ νῆσεγα ἵν 10, 4. 1» 
1,.1. ἐκ τῆς νικώσης {6. Ψψψήφου, ἀξ 
Γεπιθητα ῥ᾽ ατίαπι ν, 99 1ὃ : 10» 

ἄδι 
Νόϑος ἀδελφὸς, ἔγαϊεγ Γρατια5, 1. ὦ. πολ 

ἐααόηι τπαΐγο εἰ ἐερηί τα ἱροῦ  μαίς 
ν 4» 25. 

Νομαὶ βοσκημάτων, δε 5 Ραίςεπίεβ 
ἰδ “8. ὃϑι νομὴ ἱερὰ, ΡῬεοοτᾶ α188 
ῬαΙοαπτατ ἰ ἴῃ ᾶΡΤῸ τΟΙΏΡΙ ν» 3» 9. 

Μοροίζειν, Γα ΡΙσᾶτὶ νὶ, 1, 16. ΌΪ εἰκά- 
ῥομεν ἀεαϊ]. Νομίζεσδαι, οΘοη ΕΗ, 
ἰπ: τοοῖς οδδ εἰ υἷα:},..32,».27.- ἵν» 2» 
ὥ,8. ὙΠ]; 3510. 1ὃ. 

Νόμιμον ὑμῖν, Ἰεξε ἂρυά νοβ ἴαποϊ τα ΠῚ 
Εἰ ̓ν. δυῶν 

φόρος, τῇ ο5, ᾿ηΠΙταξατη 5, 29 15. Ὑ]], 
2, 23: 3, 22. νόμῳ ἄδειν, πυτηετοίς 
σᾶΠΕεΙα ν, 4; 17. 

Νοσεῖ τὰ πρώγρμασι, τε8 ΡὈ]Ιοα [Δ80- 
ται οὐ ἀιἐφιαάϊα 1τηἰόγηα νἱὶ, 2... 32. 

Νουμηνία, ὨονΠΠ απ ατη ν, 6, 23. 
Νυκτερεύειν, ρετηοξίατα ἵν, 45 11: 3) 

ἀπὸ 
Νόκτες μέσαι, ποχ πηεάϊα ἢΠ|. 10. 33. 
Νυκεοφύλακες, ποξζαγηϊ Θχουδ ΟΕ 5 

νἹ]. 2; πϑι: 5, εϑόν 
Νύκσωρ 1119 4, 38. 

Νὺν δὴ, ΠΟΩ 8 Ρείἄθτη Υἱ, 1. 26. "οί. 
σὸ νῦν εἶναι, ἴῃ ῬΥΞΟΙΈΠΙΙ 1115».2) 37. 

γιάς 

-Φ:. 

Ἐένιω, ταῦποῖᾷ Ποίρι(α]ϊα ἵν, 8, 23. 
ΕΝ ΓῚ ξενίᾳ ΚΕ. τραπέζη δέχε- 
σϑῶι, ΕΡρα]Ὸ ἐχοίρεγε Ποίρίτεβ νἱ, 1» 
3. ξένιος Ζεὺς, αρίτετ Ποίρίτα}15, 

νἱο δαί! Πούρ Εἰ! νι ημάεχ 11, 2» 4: 
Ξενίαν συμβάλλεσθαι νἱ, 4» 35. 
Ξενίζειν, σοηνίνίο Ποίρ᾽τεπι ἐχοίρεγς 

ἈΠ, ρα τ δ. ΝΆ ἰδ, .3ὲ 
Ξξενωοὸν, πὸ, ὦ. 6. στράτευμα μισϑϑοφόρον 

᾿νε ον, , 
Ξένοι, ταὶ τες Ἔχίεγηϊ, τηεγοεάς οοη- 
ἀξ, 15. 10 : 3, 18. 11. 6, αϑὲ 

Ξενοῦσϑαί σινι εἰ παρά τινι Υἱὶ, 8, 6. ὃ. 
7οΐ. 

Ξεστὸς λίϑος, Δ 015 ΟΠ Γὰ5 111, 4» 10. 
Ξζόωνον, ὩτηυΪ]Δογα τη ν, 3» 12- 
Ξιυήλη, δ᾽αάϊας5. Ὀτενὶβ εἰ ἰηῆδτ [α] οἷβ 

ἱπουγνδία5 ἷν, 7», 16 : 8, 25- 
Ξύλω, αΥΌοΓΕ5, πηδίετγὶἃ Υἱν» 2) 4- 5. 
ἘΞυλίξεσϑαι, Ἰἰρίδτεα 11», 4» 11. 

Ο. 

Ὁ, ἢ, τὸ (6 γε τιοία εἰ οείούγὲ: πὶ ἡ 
Ὁ ἄπει τνλ στρ. 116 Ἐχοτοῖτα8 1π- 
ὨΌΤΊΘΓΔ Ὁ}]15 111, 2,. 13. 276 ἕκαστος, 
μὲ’ ὃ ἀσκὸς, ααϊᾷαυε ὈΠῸῚ 111». 5.11. 
οἱ δὲ 7 ς οὗποι δὲ 1], 3» 2. εἴσι Ῥῖο ἄλ- 

λοι δὲ 1], 3, 10. ΄ῖο τινες ῥΥαο. τινες, 

8111, 4}}} νἱϊ, 4, 17. οἱ μεὲν---οἱ δὲ, 
Α}}1--τα }}} δ. 9 6711, 7107217115.ν. 6, 10. 
δ. Ἡογ1271:4]. ῥαγ οῖρηι 111. 4,30. τάδε, 
Ὦδθς εἴ |11|ὰ, ας μη αἶας 11, 1,17. 
τὰ μὲν--- σὰ δὲ, ῬΑΤΙΕΙ.--τρ γι ΠῚ. ἵν, 
1, 15. τῇ μὲν---τῇ δὲ, ΑἸ 0 1---τ }}0ὶ 
ἵν; 8, το. τὰ μὲν---- δὲ 11, 6, χ8. 

Ὁδοιπορεῖν, ροαείτι! [ποτὲ ατὶ ν, 1» 
14. 1εἀ 1ἴ01 Εἀά. νεῖῖ, δδοστοιεῖν. 

Ὁδοσποιεῖν δδὺν, νἱάτα τ] ΏἶἷτΕ ἷν, 8, 8. 
91, 13: 3) 2. δδοποιεῖν αὐτοῖς, ἱρῇς 
νἱᾶτὴ Γ]ΠἾΓΘ ΠΠΠ. 2). 24. Απδπαϑ 
᾿ΑηδΌ. ἵν, 30, 13: ἥ στραςιὼ ἀὐσῷ 
ὡδοποιεῖτ' 7 πρόσω ἰοῦσα ἄπορα ἄλλως 

ὄντα, τὰ ταύτῃ χωρία. 

Ὁδὲς, ἐχρεάϊεϊο δε] ἶσα ἰὴ ἀκ ααινὶα 
ὉΓΌΙ5. ρἰαῖεα ν, 2,9, 22. ΟὨγττατ [ἢ 
σολλὰ νὶ, 1,16, 

Οἰκεῖν, ἱποοὶ δέ, ἴρσ αϑος ὅς Ἄν αἱ 
οἰκουμένη πόλις, ὉΤῸ5. Παδιταία, οῥῥ. 
πμνὸς ἀεψεγία Ὕ μ 6. 10. (έφῷφ. ἱ, 4} 
ΡΣ γ ..] 

Οἰπεῖοι, ὌΜΙΟΝΑ 1, 6, 28. ρτορίηφυΐ 
Ν]Ϊ, 1,29. [αἱ 11], 2, 309. οἰκείως 

᾿διακξ θα ΤΑτΩ ΠΑ ττεσῦ αἱ γἹ}». 5» 
16, 



ΙΝΌΕΧ ΟἹ ΧΕ ΟἸΤΑΤΙ5. 

Οἰκέσαι, (εγνὶ ᾿ἰ, 3», 165. ἀοτηβῆϊοϊ, (αὶ 
Δ Ὁ 

Οἰκίξειν σόλιν, ςοπάξτε ὈΠθετὴ νἱ» 4» 
ΓᾺ 

Οἴκοι, ἀοτηὶ. οἱ οἴκοι, ααὶ ἀοπιὶ τηδηίε- 
τυηὶ ἱ, 7» 4. ἀοπιεπιοὶ ν, 6, 20. 

Οἶνος κρίϑινος, νἱπυτη Πογάξαοςατη ἵν, 
4), 2Ὁ. 

Οἰκσείρω ἡμᾶς, Τοτία πᾶ πὶ ΠΟΙ ΓΑ ΠῚ πηϊ- 
ΕΙΣ 11}, 1. 10. 

Οἷός τε εἰμὶ, ροῆϊιιπὶ ν, 4, 9. οἷόν σε, 
Ἰϊσεῖ, βετὶ ροιϊεῖῖ αἱ 11, 2», 3. 112) 3» 
9. 16. οἷον, ᾳυδτα, μέγ 4 μῥεγίαιῖνο 
ἵν, 8, 2. 8. Υἱῖ, 1) 24. ὥρα οἵα ἄρ- 
δὲειν, ἃπηΐ τετηραβ ἀρίυστῃ δὰ τρδπ- 
ἘΠῚ 11».2..123. 

"Οἷς ἑκατὸν ν, τος 3. ΠἰΠ οἷς Του] εη- 
ἄστη. δεις Οοάεχ Ουε]ξ, 

᾿Οἱσφὸς, αρσίττα 11, 1, 6. 

Οὔἴχεσθαι, Ὀΐτα 111) 55,1. 1» 4, 24. ἵν» 
6, 22. , 4,11. ΡῬτοδβοιοὶ ν, ό, 14. 
εἰς σὸ πεόσϑεν, ΟἸτε 5 Ρτοξτεαι 1, 
10, 8. οἴχομαι ἀπιὼν, ΔΌΘΟ ἰἰ], 3,5. 

'Υ9 7» 27. οἴχεσθαι, ΡοΙ δ, οῤῥ. 
σῶον εἶναι ᾿ἰϊ, 1, 32." 

Οἰωνὸς, Δυραϊ τη ν, 99,9 23: 8» 21. 
οτηθῃ 1» 2» 9- 

Ὀκέλλειν», ἴῃ Ὀτενία ᾿τρΙ δὶ Υἱϊ» 5» 
τ. 

᾽οχλάξειν, ἴῃ Ξεπαδ ρτοουτηῦετε νἱ; 1; 
τᾶν 

Οκνεῖν, τηδίθεσε ἰἰν. 3,9 : 4» 22. ΠΟ0Ι16 
ἴ, 357 17. Ὄκνος, οσαηξϊατϊο, ττά [ἃ5 
ἵν» 4; ἘΠῚ 

Ὀλέγος, ποῦσον ὡς ὀλίγας σ΄αἴσειεν, Ἰυ το 

Ρϑυοίοτε ρἰαραθ εἰ ἀξάϊῆε ν, ὃ 
153: 

Ὀλ,σϑάνειν, ἀξ Ἰαῦτιοο ἀεἸαὈϊ 1119», 5» 
τι. ὍΌῚ Οοάά, ὀλισθᾷναι ἀδηῖ, Ὀλι- 
σϑηρὸς, ἸΟΌΤΙ σα ἵν, 3»,.6. 

Ὃλκὰς, ὨΔΥν}5 ΟΠΕΓΑΤΙΆ 1, 4» ὅ. 
Ὁλότσροχος, ἴαχατη τοϊα πα ππὶ ἵν, 2; 

ὋὉμαλὸς, ται Ὁ }}159 Θοαυ 5. ἵν 8. 1- 
ὁμαλὸν ἰέναι, νὶα ρΙαῃα ἱγα ἷν, 6,12. 
[εὰ (οά. ὁμαλές. ὁμαλῶς προϊέναι, 
ἐοάεπι στε ργοσεάετε ἱ, 8, 14. 

“Ὅμηρος, ΟὈΪ65 111) 2, 24. νἱϊ, 4») 12. 
Ὁμειλεῖν γυναιξὶ, σοηί! εξ οὰπὶ πιαὶ, 

ΤΠ Ἢν 25: 
Ὁμίχλη, ΠΕ Ϊ]Δ ἵν, 2, 7. 
Ὅμοιοι ν, 6. τ4. νοΐ. ἐν τῷ ὁμοίῳ, ἸΙοςο 

6600, αἄεο κί ἰοσο ποῦ Μπὶ ψμῤῥεγῖο- 
γε ἵν, 6, τϑ8. ὅμοια τῆς φυγῆς ὕΤΟ 
φυγῇ ἵν, 1, 17. δίμοιοι ἦσαν ϑαυμά- 
ξοντες Ἰἰϊ. 5) 13.. γοΐ. 

Ὁμολογεῖσθαι αὐτοῖς, Ἰπῖετ ᾿ρίος σοῃ- 
νεηίγε ἀε νὶ, 1, 9. ὁμολογεῖται παρὰ 
πάντων, ἸῃῖεΓ ΟπΊης5 οοπῆαϊ 1, 9. 
:. Ὁμολογουμένως ἐκ «πάντών, υἱἷ 
οοπῆδε ᾿πῖθσ οπλῃςβ 11») ὅ; 1. 

[41πΔ40.} 

Ὁκμομήσριος, εδάδτη τηδίγε παῖς |ϊ, 1» 
1). 

Ὁμόσε χωρεῖν, ΠοΏρτοαϊ ν, 4», 26, ὁμόσε 
ϑέειν, σατίαᾳ ρεΐεγε ποίϊεπῃ [1], 4) 

Ὁμοσράπεζος ἰ 1} 8: Ζᾷ. {117,85 2. 

Ὁμοῦ, ἤπηυ!, σοη άπ δῖτι Τ; 10} 8. 
ὁμοῦ εἶναι, πᾶ εἴἴξ, ποπ αἱρετὸς 
εἴθ, οοἱ ΠΠῸ ἴῃ ἀπυτ ἱν, 6, 24. ν» 
6, 32. ὁμοῦ γίγνεσθαι, ἴπ ὑπ0π2 
ΟΌΠΥΘΏΪΟ ἴν09 2), 22. δ) 4) 25. 

Ὅκμως, τἀτηεῃ, γαοεά. ῥαγίϊοίρίο 11], 
Τ ΤῸ ἐν ΤΟΣ 

"Ὄνημει, Ρτοία πα, μέγα ὀνῆσαι τὸ στρώ- 
πευμα ἴἰϊ, 1, 38. νἱϊ, 1, 21, ὀνηϑῆ- 
νι, σΟΠΊΓΠΟΔΟ ἔταϊ ν, 65), 2. ὀνῆσαΐ 
σι σοὺς οἴκοιν, 6, 20. 

Ὄνομα μέγα, «ε Εἰοτία ταᾶρῆα 1ἱ, ὅν 
17. 

Ὄνος ἀλέτης ἵν, 5, 5. ὅ, ἄγριος, ΟὨΔΡΕΤ, 
ἀῇπϑβ ἀΡΤΘΙ 5 1, 5, 2. 

Ὄξος ἕψησὸν, Ὁ. π. 1,3, 14. 
Ὀξὺς, δοϊάμϑ ν, 4» 29. 
Ὅση, ασαοηδπ τπηοᾶο ν, 9, 21. 
Ὁπηνίκα τῆς ὥρας, ᾳαοσαηαας ἰεπ|- 

Ροτα 11], 5, 18. 
"Ὄσισϑεν, ἃ ἴεΓρῸ ἵν, 3, 7. , ὅ, 9. ὅ. 

ἑαυτῶν, ἃ ἴξεῖρο Ἰρίογατα Ϊ, 75 9. ἐκ 
σοῦ ὄπισθεν, ἃ ἴΕετρο γ- Ι. 6. 

κισϑυφυλακέῖν, ἣν ΕΧΙΓΕΓΠΟ ἈΡΤΪηδ 
εἤδ., α΄ (δυο ὀυήαγα᾽ 11; 35 10. 1115 

2, 36. ᾿Ὀσισϑοφύλακες, ἀρτήεξη ΕἐΧ- 
“ἀσεπηυτη γ΄, 8. οἱ ἴν091; 6: 

Ὅπλα 1) οαῆτα ᾿ΐ, 2, 20. 1, Ὁ} 2. 
᾽4ο. πρὸ τῶν ὅπλων ἰϊ, 4. 15. ἔξω-. 
ϑὲν σ᾿ ὅι ν, 75) 21. εἰ εἰς σὸ πρόσϑεν 

φι ὅ, ἷ,1,.33. ρῖὸ οδτίβ. 2) ἃΓ- 
ΤΑΙ, ὅταν β αιγηδίατοο τα 65, 
2. φά, ὁπλίσαι ἰΐ, 2, 4. 11], 2, 70): 

3,7: 4, 26. Υ, 4, 14. 3) ἐξέσασις 
ἐν τοῖς ὅσ'λοις γίγνεται Ϊ, 3) 3. ποΐς 

4) ὅπλα τίϑεσθαι, νὶάε ἴῃ σίϑημει. 
Ὅσλισις, ἈγΠᾶ, ἀττηαΐαγα 1], 6» 1 7- 
Ὁσλιτεύειν, Εἴ ὁπλίτην ν,), 8, 5. 
Ὁσλέτης, τὰ ῖ]68 στανὶβ ἀυγηδίαγϑβ ἷ, 19 

2. ῬΙδΣ 
Ὁσπλομαχία, εχετγοϊταιῖο ἴῃ ΔΓΠΊΪ5, 

τταδηδιῖο ἀγτποόγατα. Πΐποὸ ἐσιστή- 
μίων σῶν περὶ σ΄. ὃ. εΠ ααἱ ἀττηοταπλ 
ἀοξετ τη τεπεῖ 11], 1, 7. 

Ὁσπόϑεν, υπἤδ, ε αυΐθι5 ἸἰΟΟΙβ ν᾽, 2» 
Ζ. 

Ὁσόσε, ΟοὐΠ,.6. 154]. ον. ΥἹΊ, 7, 6. ς. 
βεν, ἴϊ, τ, τ. ἦν ὁπότε, ποηπαπ- 
αὐδπὶ ἰγ9 2,9 27. ὁπότε σ. οῤίαί. 
ηὐοιθίσαπα εν ὅν 7: Ὁ) 28. 11} 
45 245. ὙΠ 3ν 1ὃν 

Ὅσου μὴ, πἰΠ] ὉΪ 1, 5. 9. 

ἰΟατᾷν, ἴξῃε τούτγεγα ν, 4» 29. 
Ὅπως, 400 Ρϑξϊο ᾿ 6, {τὸ δπως δῪ, 

εἰσῆει αὐσοὺς, ὅπως ἂν καὶ ἔχοντές «ι 

Ὦ 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ΑἸ ΟἸΙΤΑΤΊῚΒ. 

“ἴχαδε ἀφίκοιντο. ἴἴὰ εηΐτὶ τεῶ 5 
ΑΙά. εἰ ϑίερῃ. συδπὶ ἀφίκωνσαι, 
«αυοά αἀεἀϊ 6χ 11Ὀτὶβ {τ ρι15. Ογτγορ, 
1Ϊ, 1, 4. βουλευσόμεϑα, ὅπως ἄν ἄρι- 
στα ἀγωνιζοίμεϑα. οἵ δ. γί. Ἱπαϊο. 

4: 5. ὅπως μὴ, ὯΕ, δ. 2,με. τπάϊο. 1], 
1, τᾶ, νἱϊ, 3,34. ὅπως εἰ ρηῖσε }ο- 
ἍΠΙΩ ἷ, 7» 3. οὐκ ἔστιν ὅστως οὐκ, 

ΟΠηὶ τηοΐο, ἐπα πὰ ποη οἵ ηυϊπη 
1ἰ,. 4» 3. οὐχ ὕπως---ἀλλὰ οὐδὲ, ὨΟΠ 
τηοῦο, εὰ πα ηὐϊάθτη ν]], 7, 8. 

᾿Ὀοργυιὰ, ρα 5 1, 7, 14- ἵν, 5. 4. εἶδ. 
᾿᾽Ορέγειν, ΡγδΟΌδτΕ, ἴῃ τηΔη πὰ τά θγε 

Υἱ].. 3» 29. 
Ὄρεινὸς, τηοπίᾶπι8, ΠηΟΠἴΕ5. ἰΠΟΟΪε 5 
δ σε Το 2 

Ὄρϑιος, ἀτή, ῬτθΕσΟΡ 5 1. ὩΑΡ ἱν, 
1, 20. ὄρϑιον ἰέναι ἵν, δ. 12. δ πρὸς 
τὸ ὀρά)λιον ἐκβαίνειν ἵν, 2, 3. εΠ πἰτὶ 
ΡΕΓ Ἰοσαπι δοοϊΐνεπι. Ὄρϑισι λόχοι, 
αὐ σει, ὑϑὰν δ, 41 Ὁ 6: ἵν, 2, ἀδιδς 
12. Ν, 4» 22. ὀρι)ίως τὰς τάξεις βα- 
ϑύνας καὶ σοιήσας τὸ στρατόπεδον 
εὔογκον καὶ “πορευτικὸν Ροϊγαηὶ Υ, 

τὸς ἄς 
Ὀρϑὸς, τεξξι5 ἷν, 8, 20. ὁ. ὁδὸς νἱ, 4, 

2ὃ. 
᾿Ὄρϑρος, ἀΠ σα] τὰ 11».2», 21. ἱν, 3, 8. 
Ὁρίζειν, ἀϊπίηραετε, ἀεβηίΐτε, ἤπε68 

οοπβίταετε ἵν, ΓΕ Ε το 1, πο. 
ὃ εἴξεσνγαι στήλας «. 1. νἱϊ, 4,13. 

 ώμη σα» ΚΠ 65. ᾿ν..,8..8..ὁ, ποξο Νὰ ΤΟ. 

10. 
Ὅρκος ϑεῶν, 1.5) ατα ἄτη ΡΕΓ ἄεο5 1, 

5) 7. 
ὋὉρρμιᾷν (κε. ἑαυσὸν) εἰς σὸ διώκειν, ἴς 

ἄλτε δα ᾿πίεημθεπάσπι 1, 8, 25. 
κατά τινα, τεηάοτα οοηίτγα ἃ]. ν, 7» 
28: δρόμῳ, οατία σοπίθηάετζε ἵν, 3. 
31. δ»η. ἐπιτρέχειν: ὁρμᾷν τὴν ἄνω 
ὁδὸν,Ἰπρτοάϊ, ΠΡΟ ΠΟΙ οὶ ἴῃ Ἐμρατιοὰ 
τεῦῖὶ Αὔδπὰ ἰϊ, 1, 8. μφ. τη... οο- 
ῬΙΠδ. "1, 4. 44. ρμᾶσϑαι; Ῥτο- 

οἰἴοὶ, (6 ἄτα ἴῃ ν]ᾶ τη, αμζόνεολεην 
αὐηιαγ(ολίγεη ἵ, 2, 5. ἵν 10, 1. 107. 
ὡρῶν ΘΟ Ας ἢ, 4. 30. πο. Ν») 9. 
23- Υἱΐ, ὅ, τι. 

Ὁρμεῖν, Ϊῃ βδιίοπε ἤθη», ὦ»..3; 6. 
ὍὉρμὴ, εἐχρεάϊεϊο 119 1, 10. ὄντων ἐν 

ὁρμῇ» σὰ πὶ ἴῃ 60 ἐβδηι αἵ Ρτοῆο!- 
(πεγεηίασ ἰΐν 1, 3. ὁρμῇ μιᾷ), ὍΠΟῸ 
ἴσηρεῖα [9 2». 9. 

Ὁρμίζεσϑαι, Ἄρρε!ίοτς ν, 9, 15: 10, 
χὰ 9 ὁρμίσας ἀσκὸν 1119 550 1ὸ. υδὶ 
εταῖ δηΐϊξα ἁρμίσας. 

Ὄορνις, ΒΆΠΠΕΠα ̓ν, 5» 25. λίπε κρέα ὁρ- 
νίϑεια ὃ. 31. 

ἐν ρέμα ἰεξτα τα Ψ]], 49 τό. 
4 ῥγο οὗτος 11, 4, 48. ν» 2, 30. νυ], 
37) 22. ὅστγι,) αἱ» αὐ 15 1, 3) 34 ἡ 

δὲ λέγεις, φαοά αδἰἰπεὶ δὰ Ιά'αυοά 
ἀἰοἰ8, Ὁ. πὸ, 5, 20. οὗ, Ὁ]. ᾿ναν 
δι λαμ, 4; 32. 

Ὅσιος, 4] {εγναῖ 105] τα μά Π), ορῥ. 
ἐπίορκος ἰϊ, 6, 25. , 

Ὅσον ϑύμωτα, τα πῇ ρΘσοτβ, αι Δη- 
ἴαπὴ [ΟΠ οἰς αὶ δα (Δοτι βοΐα νἱἱ, 8, 
19. ὅσον ἐφόδιον, Πα η ΠῚ μεσ πΠίδε 
{ατ|5 οὔδει δὰ ν]ἱατὶ σαγη νἱῖ, 3, 20. 
ὅσον γεύσασθαι, ηαδπία πη ΠῸΪ ορὰς 
εταῖ δὰ οοπιεάθηάαπ) νἱΐ, 3, 22. 
2΄“οεά. τοσοῦτον εἴ (εφ. ἐηξ. τατιῖα πὶ 
--παΐν, 8, 12. ὅσον διελθόντες, 14 - 

ἴο ἰρατίο, φυδπίο σοῃίεέϊο νἱϊ, 3, 
9. ὅσον, Οἰεοίξον ἰμ. 4; 3. ἔτ 52 10. 

Υἱ, 3, 8. νἱϊ», 3, 7. 47. ὅσον ἐδύνανσο 
μέγισσον, ηυᾶτη ροῆεηϊ τηᾶχίτης 
ἵν, 5, 18. ὅσον ξυήλην, τηαρηϊτυἀϊης 
ΒΙΔάϊ0}1 [α]οατὶ ἵν, 7, 16. ὅσον οὖ, 
ΡῬγόρειποάυτῃ ὩΣ ΟΣ δι, 

Ὄσπριον, ἰοξα πιο ἷν, 4, 9: 5») 26. 
ν]»γδινῶ; 

Ὅν, 6. οῤίαΐί. ἴῃ ογαϊϊοηο οὐϊφωα ἰ, 1, 
3. ἵν, 5»10. Υἱΐ, 29) 19. μεν γε- 
οἰ Το} 15 οΥ̓αί1ογς γεξζἦα, [οἰ] σεῖς ἱν 
6, 7. δὲς ἴῃ φοαερι οὐαί 102115 72167216 7 9 
ῬοηἾ εν ν, ὅ, 19. ΥἹ], 4, 5. 2) γο διόςι, 
αυϊα '» 2,9... 1:9. χἀνδι Ο 2ῶΣ ἐν, ἐΒαναὰς 
ὅσι σάχισσω, 4αΆγη ΠΕ] Υτ Π16 ν, 6, 
18. δ. φογηρῥαγαί. “". π᾿, 4) 5. ὅτι 
μὴ, πἰῆ ν, το, 6. 

Ὅγχου δὴ μεφ. ῥαγίοῖρ.ν, 2, 24. 
Οὐδαμόϑεν, Π}}ἃ δ Χ Ῥᾶττε 11» 4, 23. 
Οὐδαμοῦ, Π0]18 Ἰῃ τδ ιν, ἀρῶϑι 
Οὐδεὶς μηκέτι μείνῃ ἵν, 8, 13. ποίς 
Οὐδὲν ῥγο ὁ ἃ. ἢ, 8. 
Οὐκέσ, πέρω ν, ὦ, 28. 

Οὔκουν, ΠαἾ]ο τηοάο [ἰ], 5» 6 
Οὐκοῦν, ἸρὶταΓ ἰἰ],. 2, 19. 

Οὖν, Ἰρίτατ, ἰπαυᾶηι, (εγυὶη γορε ομὶ, 
τς πὸ 4ιν. πε τλν  ἀ 2 α 

Οὐρὰ εἰ τὰ ὑπισϑεν, Ἀ5τήδη ΕΧίγεπ πε 
1], 4, 38. οὐρὼ σοῦ κέρωτος Υἱ, 3, ὅ. 
γο. 

Οὐραγία, εταῖ ὯΔ πη οὐρὰ [1], 4» 
42. 

Οὐραγὸςξ, 41 οἸαυιάϊς ἀρίηθη, οἱ ααὶΐ 
τάξει, σοηνεγῆοπε ἰδέϊα, ἀποῖς ἃρ- 
τεῦ ἶνν 3 3ε2θυ 

Οὔτε ---καὶ, Ὁ. π. ἵν, 7, 11. 
Οὗτος, Ῥτεείθῃβ ν. χ. 41, 5, 9. ἴῆε, 

ἦπ (η  σολέφηαίμς 111, 1, 30. αἷδ γε 
ποία, 1116 ᾿. πο, 5. 8. οὗτος εἰεραη- 
“εΓ ῥομέίμν ῥο!ὲ ποιιέη αμὶ ῥαγεϊοὶ- 
ῥίμπ 1,,.6,.6.5 11,685. τω δον δι 
ταῦτα, ΓΙ διὰ, 5 ἄς οδυαῆς 'ν,1» 
21. οὗτος ὁ αὐτὸς, Ὠϊο ἰάεπι νἱῖ, 3» 

οὕτως, 118, μᾶπο οὉ οδυΐαπῃ 11], 59,6. 
νἱ, 1) 26. οὕτως ὅπως, ἰία αἱ Υἱ, 3» 
30. 



ΙΝΌΕΧ ΘΒ ΕΟΙΤΑΤΊΞ. 

᾿Οφείλω. ὠφελε ζῆν, ατϊηατη νίναῖ ᾿Ϊγ 1, 
ἀν “ΟὌφελος, κὸν αὐ]8 1..2..,..1}1: 

᾿Ὄφλειν, ἀε εο, αἱ σοπάἀοτηῃάᾶϊως 10]- 
νεῖς ἰεῦεῖν, ὃ, 1. 

᾽Οχεῖσθα, ἐφ᾽ ἵσσου, νεὮϊ δᾷᾳ0ο 111» 4, 

47. 
᾿Ὀχετὸς, τίν] 5 1, 4» 13. 
ἤρσχημα, νϑ σα! τὴ ἰἰϊ, 2, 19. 
Ὄχϑαι, σ0}165 ᾿ν, 3» 3. Εἴ 6. πο. 
Ὄχιλος, Ὠοτγαϊματη τηυϊττὰάο, ορῥ. 

ἐρημία ᾿ὶ, 5... 0. ἐν ὄχλῳ εἵναι, ἴῃ Ὠο- 
ταὶ πα τη τἰτυάϊτια εἴα ν, 4. 34. 
τὰγθα σε ΠΠ15. μὴ γημΖιεγε5, {εγυὶ, 
χα, ἀεν Τνοίς ᾿ιϊ, 2, 36: 3, 6: 4, 
' ὙΥ..,1,.26...27. 

᾿Οχυρὸς, Ὀξεης τηυηΐτα8 ἷ, 2, 22. 
᾿ΟΨὲ, ἔετο ᾿ϊ, 29, 16. [Ἔγὰ πὶ ἀἰεὶ 111, 4» 

30: 
᾿ΟΨία, ροπιγεγίἀϊδη πὶ τεπΊρα5 νὶν 3» 

3.1. 
᾿ΟΨίζειν, ἴετο νϑηΐγα ἵν, κα. 5. 
ὍὌνψις, δαρεξταβ, ΟΟΪΟΥ 11, 3,15. καλὴ, 

Ρυϊοτατῃ εἰ σταῖαπῃ Γρεξδὶασυϊα πὶ 

Ὗ, 9) 9. 

Ὡ. 

Παγπράτιον, σεΥίδτμ  ἢἾβ ΘΕ ἢ 8, ΟΠ 
Ἰάβαχ εξ εἰ Ἰαξϊατοῦ οὐ ρα] ἵν, 8, 
27, 

Παγχάλεσος, ῬεΓΑ ΕΗ ΟΙ}15. ν, 2, 20. 
ὉΌῚ πάνυ χαλ. ἀξαϊ, 

Ππάϑημα σχέτλιον, τὸ5 Τηϊΐετα εἰ σηΐ- 
πἶτης ἔεγεπαάᾶ ν]], ὅ, 30. 

Πάϑος, τηοῦῦυβ ἵν, 5», 7. π. αὐτσοῦ, 
ἰπ] τα ἢ ὲ Π|ατὰ ἱ, 5,» 14. 

Τπαφμανίξειν, ῬΡερα πᾶ ΟἝΠετγα, ὧδ γη1 {1110 πς 
2γαϊμει ἱπρνεαϊορτὐμ5, ἀμρροῖ μετ 
ανίῖϊς ἱπιρίογαηέδμς σοποίαγμαί!ονθ 
τ) πο, τῶ, τὴ ἃ, Του ο, 351. 
ἂν διτό. Ἡὸ 2. 14. σῇ» 5,.22,:}08ὲ- 
ἃηᾶ σᾶπεγα Ρ͵αΓ ΔΠΪΠ}1 ἀδοϊγαηαὶ 
οἀαΐα, Λ' Ἰδιάατα ἀξαπι ἰϊΐ, 2, 9. 
[εὰ ἰὈἱ σοάά. ἀπο ορίπηὶ ἐπαιώνι- 
σὰν Ὠαθεηϊ. Παιωνίξειν, ΠΥΠΙΠΌΓΩ 
οᾶπεγα 60, μή ἐπὶ (πογὶς Ν. 9.5), 5. πιο, 
11. Υ ὕμῤεν, Οὐμενναι, ῥ. 8. 

Παιδεραστὴς, ΡΌΘΓΙΟΓᾺΠῚ [ΟΥΠΊΟίΌΓυ ΠῚ 
ΔΙιωδλῖου λομεέμς, κί “τάείμν νὶϊ, 4.» 
η- 

Παιδικὰ, τὰ, ἀτποζγαβ, δἀδτηδίυς ἃἰτετὶ 
ὶϊ, 6,6. ν, ὃ, 4. τὰ παιδικὰ ἔχειν 
τινὰ, Ια απὶ Ὠάῦετγα ἴῃ ἀδ]]ο 5. 11, 
ὃ. 28. 

ΣΙα δίσκη, ΔΏΟΙΪΪ ἵν, 3» 11. 
ἸΠαΐειν, ἴδιϊγθ," σοράδγα, νυϊηεγατε οο- 
τηϊη 5. ορῥ. βάλλειν ', 1ο, 7. Υ5) 7» 
21. νἱ» 4». 27. σ΄. λόγχῃ, σὺξν, ὃ, 
16. “΄. ὀλίγας» οϑοάφτα γετρετθων 

Ρᾶμοὶβ ν, 8,12. σ΄. πρὸς τὰς πέτρας, 
δά (χὰ Δ}}1] ἵν, 2, 3. ὉΪ “΄ταίον- 
σες ἀξαϊ. 

Πάλαι, ἀυάυπὶ ἱν, 8, 14. οἰπίυϑ, 
δῖα, οὐῥ. ὀψὲ, [ογὰ8 8}1|5 ἦν, δ» 
ἢ 

παλαίειν, Ἰυξιατγὶ ἷν, 8, 26. 

Ἰαξὶᾳ δ. 27. 
παλαιὸν (τὸ), οἰἴπ1, ὈτΙ οὶ 5 τεπηροτῖδιι9 

11, 4.5.5. 7. 
Πάλιν λαμβάνειν, τσ ΡΕΓΑΓΕ ἵν, 2», 13. 

“΄. ϑέειν, ΤΟΟΌΓΓΟΙΕ ἷν, 3, 20. π΄’. ὥ- 
“δῳ., ΚΟ Οδ δ ν, 7...» 

ΤΙχλισον ἢν. 8...32.,“5.7.... πον ισο 
παλσὰ εαυϊῖε5 ρεβαῦδηΐϊ, Ὀτγενίογα 
εἰ Βτγηηίοτα, α.ὯΠ| δόρυ, ηιοά τ πὶ 
4111 βεπαῦδηι. οἵ, δά 1ἰὈτ. ἀς τὰ ὃ- 
ἀΠμποπτι 12;..2. 

Παρμσληϑῆς σαόλος, Ἐχεγοϊίαϑ πυπΊε- 

τοῦ ΠΠ Πγὰ5 111) 2, 11. 
Ταμοπόνηρος, ὨΟΤΩΟ Ρετγάϊταϑ νἱ, 6, 2 ὅ- 
Πανοῦργος, νετίαϊα5, αυΐ ἴῃ τηδ]}ς ἃΓ- 
ΓΙΌ 5 εἴ τοθ5 εἰ νεται ἢ πλὰς. 1» 
4, 29: ὅ, 26. πανουργία, ΤΑ] 1- 
5 νἱῖ, 5», 11. 

Πανταχοῦ, ἈΌΪΩυΕ 11, 5, 7. 
πάντη, οὐγηὶ ἐχ ρᾶτία, αηάϊηαδ 1, 2» 

ΡΝ ΟΝ 
Πάντοσε, ΦαΟα ΠΟΥ ΕΥΓῺ5 Ὁ], 2) 23. 
Πώοραι, Ἰαστογ, ἀοα αἶτο υ]ϊ, 6, 9. σὲ- 

πατο, δοαυϊῆνετγαῖ ἱ, 9, 19. υδὶ 
Οοαά. πέπαστο ἰἀηϊ. πέπαται, ἢΔ- 
Ῥεῖ, 14. φά. κέκτηται νὶϊ, 6, 41. ᾿ἢϊ, 
3, 18. πεπαμένος, ἦ. εξ. κτησάμενος 
γν 2». 1.2. 

πάρα 1). 6. δεμὶῖ. Ὁ ἃ, που ππῶν, ἐπ. 
11. σ΄. Ἐξενίου, ἀείετίο Χεηΐα ἰ. 3, 2. 
ὁ σωρ᾿ ὑμῶν ἁρμοστὴς, ἃ ΨΟὈ 5 τα ΠΕ} 
Υ, 5» 19. 2) 6. αἱ. παρὰ βασιλεῖ 
ὄντες, 4] ΙΘΟΡΕΠῚ ἰξασαητογ Ἷ, ἐν 
106. 2).. ἄρρι Δ, 2ο πρὸς, ἐπὶ, 
2, 12. 17. ἱϊ, 2, 3.5. 8. ]ΌΣΙΑΣ ῬΓΙΟΡΕ 
ἷ» 9,13. 1}, 49. 9. π΄. ὁδὸν, Ἰαχία 
νἱᾶτη ἱ, 25 13. σ΄. ϑάλασσαν, Ρτο- 
ΡΙΕΙ πιᾶγδ, ἴῃ οἵα γηδιΠ1ἃ 5 2» 
24. ν, 10, 18: 3») 10. “΄ τὸ σεῖχος, 
δὰ υτϑοπὶ Υ]ἱ» 2, 11. “΄. γῆν πλέειν, 
ΟΥ̓ΔΠῚ ἱερεῖα ν, 10, 1, π΄, τὸν ποτα- 
μὸν, ἰξοαπάατη βανίαπι ἰϊΐ, δ. 1. 
σ΄. ποτὸν Ὁ. π. ἰὶ, 3.16. οοηίτα, μί 
τυαρὰ πὸ δίκαιον ν, 8, 17. π΄, τὴν ῥή- 
σῤῶν, Θοπιγᾶ μαδέυτῃ νΐ, 4: 28, σ΄. 
τοὺς ὅρκους ἰἱ, 5, 41. σ΄. τὴν δύξαν 1 1: 
1, 18. σ΄, σπονδῶς; 1,4, 5: σαρ᾽ ἀσ- 
πίδας, δα Ππιῆταβ ἵν, 3, 26. 

Παραβοηϑεῖν, δὰ ορειῃ ἰδγεπάδι 80- 
ΘΌΥΓΟΙΘΥ, 7,2 4- 

Παραγγέλλειν, ἦυθεγε, ὧδ ἱπιῥεγαίονε, 
ψμὶ ἐπ ΤἐπΊβοτε ἐπιρεγαί, ψειά ἤενι ἀε- 
ὀεαί, αἄξο μὲ ἐηπρεΥ Μη 71071 οἴει οἶα. 
9,60 ἀπὲ αὶ ῥγαφοθε εἀιφαίμγ, {τ ῥὲν 
1 

Πάλη, 



ΙΝΒΕΧ ΘΕΑΖΦΟΙΤΑΤΊΘ. 

“πῆς ἐγασα μην εἰ ἀοοϊριαίεγ. (ἀμ: 
Μα εἴ, πὸ λοβες τορι ΤΡ (πηαηὶ ἀμ 
7ΠΟΥα ἐεηῥοΥς ἐμ] ογβοβία σεγήϊογες - 
αηὐ1, 8, 3. τό. ἵν, 1, 16. τσαρ. εἰς 
σὰ ὅπλα, δἃ ἀττηᾶ νοσᾶγε ἱ, 5, 13. 
Ἡ πὸ ἀπὸ παραγγέλσεως πορεύεσθαι 
ἦν, 10 ΗΑ. τουαραγγέλλειν τυρὸς, Γε- 

ΠΌΠΒΟΙΔΙΘ Υἱ» 1, 22. δά νἱᾶε δῃ- 
ποῖ. 

ἸΙαραγγέλσεως, ἀπὸ, πορευόμενοι ἵν, 1. 
Ρ. ποΐς 

Παράγειν, ψεΓΌα τη ταξιϊσοτατη ἢἰϊ, 4, 
21. ἵν, 6, 6. Αττίδηο Τ αδῖισο σα- 
φαγωγὴ λέγεται, ὅτον ἡ φάλαγξ σπο- 
φεύηται τοὺς ἡγεμόνας ἐς σῶν εὐωνύ- 
μων ἔχουσα ἢ ἐκ τῶν δεξιῶν" κἀν μὲν 
ἐκ σῶν εὐωνύμων μερῶν ἔχη τοὺς ἦγε- 
μόνας, εὐώνυμος παραγωγὴ λέγεται" 
ἐὼν δὲ ἐκ σῶν δεξιῶν, δεξιὰ σιαραγωγή. 
εἴτε δὲ ἡ τοορεία ἐν ἐπαγωγῇ γίνεται 
εἴτε ἐν παραγωγῆῇ, ἐν μονοσλεύρῳ ἢ 
διπλεύρῳ ἢ τετραπλεύρῳ ἢ πριπσλεύ- 
φῳ στάγματι βαδιεῖ" μονοπλεύρῳ μεν, 
ὅταν μονα χόϑεν φοβηϑῇ, διπλεύρῳ δὲ, 
ὅταν διχόϑεν, τριπ'λεύρῳ δὲ, ὅταν τρι- 
χόϑεν, καὶ τετραπλεύρῳ, ὅταν σανσα- 
κχύϑεν οἱ πολέμιοι ἐπιτίϑεσθαι ὑφορῶν- 
“αἱ, Οἵ. δά Ηρ ῥβδτιοῆῃιοὶ 4, 9. δά- 
ἄμσετα νἱῖ, 6, 3. ἀεάσοετεα νἱΐ, 2» 
8, Πίπο παραγωγὴν, 1, τό. 

Παραγίγνεσθαι, αἀνεηῖτε ἷ, 1, 11: 2» 
3. ἐν τῇ μάχη, ᾿πίετεθα ραρηδβ ἰ, 
7, 12. εἰς παρωγωγὴν Ν, 1, τό. δὰ 
φογηήγχεαίμῃτῃ παρ δάνεπεη- 
ἄστη. 

Τιωῤάδεισος ἷ, 2, 7. 1ἷ. 4» τ4. 
Τιαροδιδόναι σι, Ια ]1εοτὶ ροτίεη- 

ἄετα νἱ, 4) 34. 
παραϑαῤῥύνειν, θοηΟ ἀπίπιτο εξ 1ὰ- 

Ῥεῖθ, σοηῆιτηᾶτα ᾿ΐ, 45) 1. {1721 

39. 
Τιαραϑεῖνν οὐτίαᾳ δηϊενογίειο ἵν, 7; 

12. 

Ταραινέω. παρήνει ϑαῤῥύνων ποιάδε, δὰ 
ΤΡίογα ΠΔ ἀπἰ πΊο5 σοη τπηαπάοβ ἢδῸ 
ὉἰευδίαΓ ογδίοης ἱ, 7» 2- 

ΤΙαραιτεῖσθαι περί τινος, ἀΘΡγεσδΓΪ ΡΤῸ 
41. νεπίδτη ρείεγε νἱ, 4. 29. 

ἸΤΙαρακαλεῖν, Δάνοοδτγα ἱ, 6, 5. δά οοὸ- 

πᾶτι νοσδῖε ν, 9, 3. 
Ἰπαρακαταϑήκη, ἀεροΠίαπῃι ν, 3, 7. 
Ἱταρακελέύεσθαί τινι, ΔαΠοτΙζατὶ 8]. ἴ, 

8, 11. 111) 4.9 48. εἴς. 
Ἰπαρολείσιειν. ὈτΤοοοΥΓ τεσ ααοα δὰ 

τότὰ εἰ σδυίΐατη ρετί πεῖ νὶ, 4; 18. 
Ἰταραλυόμενοι τὰ πηδάλια 9, 1, 11. 

τού. τ 

τεσραλυπεῖν, τοοϊ επατι οἴξᾶγα δάνετ- 
(πιο ἴΐ, 5, 29. 

τταρωμείβεσδαι, τΛὰΐατδ ἵν, 1Ὸ, 10. 

Ἰταραρμολεῖν ὅρκου, Πάσπι 1υτ5}ς, πο- 

Εἰΐξοτγα 11, 4. 7. 
Παραμένειν, ἀρυὰ ἴμοβ τηᾶπδζε ἴΐ, ὅ, 

2. Τεὰ νάθ ποίδτη. 
Παραμηρίδιον, [ετηοτατη τη ἰτηεηΐαπι 

ι, 8, 6. 
Παρασλέειν, ᾿ΡΓδοΙεΓηδνίσαγα γ, 1, 1Σ. 

14. ψά. βηηρίοο πλέειν ν, ἡ, τῇ. 
Παραπροπέρσπειν, ὈΥΘΟΤΩΪΓΕΥΕ ἰν, 5, 

20. 
Ππαραῤῥύειν, ἀεήπετε ἵν, 4, 11. 
Παρασάγγης», Ῥατδίδηρα, «ῳμαὶ 1γ- 

σίπία βαάϊα , 2, 5. εἰσ. 
Ππαρωσκευάξεσδπαι, ἀοοίηρβετα [ε ΠΠπετὶ 

111,4» 36. (ε Ρᾶγᾶτε ν, 4. 21. πᾶρα- 
σκευαξόμενος, Ῥτοτηϊὰ5 εἴ ρατγᾶῖας 
ἢ, 1, 36, παρασκευασαμένους τὴν 
γνώμην πορ. ὮΟΟ ἀπ᾽ ΠΊΟ Ὧ05 ΟΡΟΓ- 
τεῖ οοηίτγα Ποίζεβ ρεῦρετε νὶ, 1, 17. 

Παρασκηνοῦν τινι, Ἰαχῖα 4], οαἴἶτα Ρο- 
ὭΕΙΘ 11], 19. 28. εἀ Οοαά.--νεῖν, ποί, 

ΤΙαράσαξις, ἀοῖε5 ν, 2912. 
Παρασεταγμένοι, ἱπταξιὶ ἱ, 10, 10. 

ἰν} 6} 25 85» 1:.0Ὁ- 
Παρατείνειν τάφρον, ἀυσετα ἐοῆδγη ἱ, 

7.15. τὴν φάλαγγα παρὰ «. κ᾿ εχ- 
ΡΙ σατο δοϊεπὶ ρεάϊτα πὶ ΡῈΓ νἱοος 
Ψ}1» 3» 48. 

Παρατιϑέναι, ΔΡΡΟπΠεΙδίν, 5,31. πᾶρα- 

σίϑεσθαι τὰ δαλα, Ἰυχία ἴε δτγηᾶ 
Ὠυτηὶ ἀδροηδζγα ν, 9. 8. 

Παρατρέχειν, ΔΟΟΌΓΓΟΓΕ ἵν, 5, ὃ, Υἱί, 
1, 23. τῷ, οὐ σοπποῦζο ἵν, ἡ» 

Παρεγγυᾷν, Ὠοτγίδτ! νἱ, 5, 12. Ψ]Ϊ, 1» 
22. 14, φά, παραγγέλλειν, εὐΐξετε, 
ἡαθοῖο τ τῦ Ὑ7 1 Ἐν ὙΠ 4. 
46. ; 

Παρεγγνὴ, σοποτίδιϊο νἱ, 3, 13. 
Παρείη ἀπ᾿ αὐτοῦ 1ἰ, 1, 2. ποΐ, σταρῆσαν 

Κύρῳ αἱ νῆες ἐκ ἸΤελοσ΄. ἷ, 4) 2. παρ- 
ἤσαν ἐπὶ τὰς κώμας νὶϊ, 4. 6. πὶ. 

σαρῆσαν εἰς Σάρδεις ἵ, 29) 2. "ΟΥ, παᾶ- 
ρῆν μετρεῖν τὸ βάϑος ἵν, 5. 6. 

Τιαρελωύνειν, ΟΕ] ΪταΓα 1, ὃ, 14. 
Παρέρχεσθαι, ἀοσεάετγθ Υἱἱ, 5, 11. εἴσω 

σοῦ σείχους 1, 4.5 12. εἰ εἰς πόλιν 
ὙΠ, 1,321. ὑτΌ6Πὶ ἰηρτεαϊ: ἐδ ογα- 
7ογδ. ἴῃ γαδα. ΠῈΞ ΡγΟαϊγα νν 59 24- 
νἱ, 4. 21. Ῥτδοίεσίγα, {γα Πἤγα ἱ. 4» 
4. 1, 4. 25. ὈτΓΘΙΕΓΙΓΕ, αἷδ 76 ΟΥ ὁ 
Ϊ, 7, 18. πάροδον, τἰταπ ἢτα πὶ Τὰ ρ6- 
ΤΆΙΘ 1, 7, 16. παρ. δῃϊονοτγίοσο ἵν, 
ΤΕΣ 

παρέχειν Φόβον, τηεῖατη Ἰπουϊετε 11], 
1, 18, παρέχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ 
στοιεῖν, στὰ ΡΔΠῚ εἢξπιὰβ πος 8ΔῸ 
111οὸ Ὀδπεῆο 5. ογηασί 11, 3. 22- 

Παριδεῖν, ετᾶς νἱΐ» 7) 40. δὶ «περι δεῖν 
ἀεάϊ. ποΐ, 

ἸΠαριξναν, ἀσοξάσγα ἵν, 75 4. 5. 7. εἶξ, 
Ρτοσβάογε υἱἱ, 3», 46. ἴξααὶ ΠῚ) 4, 



ἸΝΌΘΕΧ ΘΕ ΟΙΤΑΤΙΒ. 

48. ἐδάογε, ρου ες ν, 7», 10. 
Ρτθδίοτγιγα ἱν, 7, 12. 

Ἡταρίστασθαι, τυαραστησάμενος δύο ἱε- 
ξεῖα, νἱξιϊπηὰβ δὰ διὰπὶ δάάυσετς 
Υἱ, 1, 22. τσαρεστήκειτε ν, 8, 22. 
πού, 

Ἰπώροδος, δάϊτας ἵν, 7, 4.. ΔηΠίας ἱν 
ΠΣ τἰνν 1..2. 

Τιαροινεῖν, ΣΧ ὁδήσιαις Ρετυ]απίετη εὔξε 
ἐγρᾷ ἃ]. ν,. 8, 4. οἵ. ϑγνηροί, νἱ. τ. 

Ταροιχόμενα, δηιερτεῖο οθξηἤοηες 
1, 4. Ι. 

Παρόντα, τὰ, Ορε5 ἱπάδ ἃ τη ]τἰ5 Δη- 
τὶς σο] δῖε νἱϊ, 7. 36. 

Πᾶς, οπλη 5 Βεηετὶβ νἱ, 296. -τ-ἀαντα 
Μὴ]. κατὰ, οτητῖηο ἷ, 3, 10. ἐπὶ πᾶν 
ἔρχεσθαι, ΟΥΛΠΕ5 νὶᾶς τε πίαγε, ΟΠΊ- 
Ὠἷα (ἐἄἀ]ο ἔδσοτγα 11, 1, 18. ἐπὶ σἂν. 
τὸ τῆς ἐλευθερίας ἰέναι ῬΊαῖο ἢείρ. 
8, 12. ᾿ΙὈδγῖαθ πὶ οπηηΐὰ ρεγναρ τί, 
ῬῈΓ οὔγηΐα ρταατι. 

τάσχειν ἀγαϑὲν ν, 5,9. εὖ πάσγειν 
ἃς: 3» 4: ΔΓΊΪΟΟ εἰ Ὀδπόνοῦ  (ταόϊατι: 
τυώσχιειν τι, Δα ππ4}} ρεγροτὶ ἱ, 
8, γχο. κακῶς, Ἰάθοτᾶτγα, [6}15 ποῖϊ- 
ἘΠῚ ἐχροπίαγη εΠξ εἴ δάεοὸ ναϊη6- 
ΤαΥὶ 1ἰϊ, 3.) 7. “«΄. ἀδικώτατα γὶϊ, τ, 
τό. οἱ σ΄. δεινὰ, ἰδια, 2,5. στανὶ ΔΒ οἱ 
ἰηγ]ατίᾳ : σ΄. δίκαια, Ραεηᾶ5 ἴσεῖα ν, 
1) 16. δ σι ἂν δέῃ, σείσομιαι, ΄4υ]6- 

αὐἱὰ (Ὸτβ τ] 6τῖτ, ἔδγατη ἱ, 3, 5. 6. 
Ἰατὴρ, ρᾶίεγ, αἱδ ὀθμοῆοο νἱὶ, 6, 38. 
Ἡάσριος, Ὁ. π. Υ, 4. 27. 
ἹΠατρῷος, ῥϑίγ 5, ἃ ρϑίγα γα] δ ἵν 

), 6. 
ἩΤαύειν σὴν φάλ. ογηϊτίεγε ρα ΠΡ τ 

ἵν, 8, 1ο. παύεσθαι σοῦ πολ. Ὁ6}}1 
ἤπεηι ἔδσετε ἱ, 6, 6. πόνων, ἸἸ Ῥετατὶ 
ἃ ἰδὈοτι 5 ν, 1. 2. 

παῦλα, ςεἤἴαλιϊο, πὶ ν, 7, 32. σκο- 
πεῖτε παῦλάν τιν᾽ αὐτῶν (ἔφγων) ορ- 
Ῥγιηῖίς, ἀδέεπαϊτα ἰα]ϊὰ. 

ττέδαι,, σοπιρεάες ἵν, 3. 8. 
Τχεδινὸς, σαταρεῖεγῦ ν, 59 2. Υἱϊ, 19 24. 
πεζεύειν ν, 5, 4. πεζῇ πορεύεσϑθαιν, 6, 

1. ν, 10, 18. ἴογγα ἰ[εῪ ἔλεγε, οῤῥ. 
παυϊραϊϊοηί. ἹΤεφὴ δύναμις ἵ, 3,12 

τείϑειν, ρεγίαδάεγε σοηδιῖ ν, 9, το: 
10. 13. νἱΐ, 3» 7. Ρεγίαδάετγε νὶϊ, 3, 
17. πείσονται ν, 1), 13.ἃ πείϑομαι. 

Πεῖράν τινος λαμβάνειν, ρατίσα! τη ἀδ 
αἰ. ἕδλοεγε νῖ, 4. 33. πεῖρ. λαμᾷ. ἐν 
ἑωυτῷ, ἰρίαηπγ εχρεγίυπι εἴ, ἀἰ- 
ἴσδτε ὃσχ 15, 4185 405 ἱρίε εχρεγῖαβ 
εἰ ν, 8, 15. ἐν πείρᾳ τινὸς γίγν. 
σοπίαειαάϊ πε Αἰ ἸσῸ} 5. αἱ. ε] αἴααα 
δΔάδθο δηϊμ πὶ Ὠάῦεγα σορηϊζαπῃ ἱ» 
ὌΨῚ: 

Τειρᾶσϑαΐ σπινος, μετ σα] ατῇ ταὶ ἔδσετγε 
Εἰ, 2, 38. τοῦ βάϑους, ἐχρίοτατο 4]- 
τταάι!ηειι 111). 5), 7. 

Πελάξειν, ΔρΡρτορί παυδία ἵν, 2» 3. 
πέλτη, Ὠδῆδ. Ἰασυ] ΠΏ ἷ, 10, 12. 2297. 

ν, 2, 29. Τουϊα πὶ ρᾶγν ΠῚ 11,1, 6. 
Ιη ἰοσὸ ν, 9, 9. τοῖς πέλταις εἴ τοὺς 
“σίλτα; ἀατ συεῖξ, οάεχ, πο, Πιηα 
τοελτασταὶ, ρεἸτατὶ 4 σεῖγαιι, ῥεαῖ- 
7ες ἰουὶς 4 »ιαήμγα σείγα ἐμ γμξλρ 
ῥωρμαπέ ἐπιπμς ἡασμίϊς τι !οηα ΣΝ, 
25. ἴ2. ἷ, 10, 7. Πελτάζειν, ρεἶϊᾶ- 
ἤδτη εἶδεν, 8, 5. Πελσαστικὸν {ε]ἷ, 
σαράτευμα, ἄ. ε. πελτατταὶ ἱ, 8, δ. 

Περμσταῖος, 4αἱ ηαϊητατη ἀϊεπλ ἸΔουΐξ 
τηοτία 5 Ννὶν 2» 9. 

Τπένοροι, ΡϑαροΥ [Ὁ Π| 11]|,.2. 26. 
Πεντηκοντὴρ, αἱ ΡΓΘΘΙ͂ σῇ πεντηκσ- 

στύν, (Ἔτη σθητ γἰδ8 111, 4.» 21. 22. 
Πεντηκόντορος, πᾶν ασαϊηααδριηῖα [ζ- 

τοτσι ν, ἵ, 1.5. νἱ, 45 δ, 
ἹΙέρα ο΄ πέραν, ἰτοτ 5, οὐκέτι π΄. ν, 9» 

28: 2, 2. σ΄. γίγνεσθαι, υἱτογίας 
Ρτοξτγεάϊ, αναποίγθη νΐ, 3» 22. σί- 

ἘΝ Ἄς αὐῤν ὠΐσ. «ἧς ἡμ. ροπηδιάϊα 
γι; 3. 7. 

Ἱτεραΐνειν, ΕΧίεαΪ, Ρετῆρετε ἃ 11..1». 4.» 
πιρραιοῦσϑαι, γα] σοτα ὙΠ Ζὺ ἘΖ, 

Περάω, τὸ ὕδωρ ἵν, 3» 21. 
ΤΤερί σι εἶνοι, οσσυρατὶ ]αυᾶ Υ6 11], δ. 

7. σ΄. ἐμὲ ἄδικος, ᾿π)ατίς9. εγρὰ ΠΊ6 
Ι, 6, 8. “’. τυλείστου Θεῶν ὅρι μηδὲν 
ψεύδεσθαι, διάς 11} ἀπτίψαϊας5 ἀπ. 
σεῖς ἴ, 9, 7. π. παντὸς στοιεῖσιδαι, 
ΔΩΓΖΟΠ πη πὶ ἄπσετε 2ῤ]ώ, τό. περὶ 
δὲ ἄδει ἐρ ο ἰρίτων ἢ 156. 1- 

Περιβάλλειν ἀλλήλους, ἀταρὶ εξεὶ Ἰνὼ 

25. περιβάλλισθαί, ῬΟΙΓῚ ΥἹν» 3» 3. 
περιβαλλόμενοι ὄπισθεν τὰς πέλτας, 
ΡΕΙεῖβ ἢ ταῦθα τεγεξεῖβ γὶ1.4.. 1. 

Περιγίγνεσθψαί σίνος, ΨΊΠΟΟΥΟ 8146 τῇ 

1:1: ΕἿΣ 1: ἋΣ 13. εἰς. καὶ σεριεγέ- 

νέσο, ὥστε καλῶς ἔχειν ν» 8, 26. ποΐ. 
ἹΤεριειλεῖν σακκία σπερὶ σοὺς ἐς ἹΨ,. δ, 

36. υὐϊ᾽ ἀηΐξα εγἂξ σεριδεῖν, 
Περιξῖνωί πινος, ἸΏΘΘΙΘ, ΤῸ ρΘγᾶτα ἱ, 9. 

24. Ἰἰϊ, 4..33. 
Τεριέλκειν, Οἰτοσ πιά σοία, ΡῬΕΥ τ ]δ 
{πότ {γα ἤἜΓ νἱϊ, ό, 1ο. 

ἹΤεριέχεειν, ΟἴΠΡΕΓΕ ἷ, 2.9 22. 
Περιΐ δεῖν ἔχοντα; ΝἸ], 7, 40. "οΐ, 
Περικυκλοῦσϑαι, ΟἸΏΡΕΓΘ νῖν» 1», 11. 
περιλαμβάνειν, σοτηρ] εέτὶ νἹ], 4, τὸν 
Περιμένειν, Ορρετίτὶ, εχίρεξίαγε ἰΐ, 1» 

ΔΗ Σ, ται ἼΩ 
πέριξ, οἱ πέριξ οἰκοῦντες, ΒᾺΤΙΓΩΙ 11, δ. 

14. 
ΠΠερίοδος τοῦ κύκλου, ΔταὈϊία5. ἴῃ Οἷτα 
Οὐ ἰλὺν 4... 7: 

ἹΠερίοικος,. αἱ ε΄“ εχ υτδ6 νἱοῖὶπᾶ εἴ 
ἴεγνα ϑρδγία ΠΟΓΆΠῚ Ψ', 1,4 15. 

Ἰπεριόπ'τεσίναι, ΠΕΡΊ ΚΟΤΕ Υἱ], 3» 3. 
ἹΠεριορᾷν, 1ά, Υἱϊ, 7) 40. 

Ὠ3 



ἹΝΡΕΧ ΘΟΕ ΖΕΟΙΤΑΤΙ5. 

Σερίπατος. ἰ ἐν περιπάτῳ εἶναι, Οραπηδα- 
Ιάτα ἰϊ, 4. 15. 

ΤΙεριπετόροενον ἀετὸν Ν, 9, 23. 
ΤΙερισήγνυμι. περιεπήγνυντο, φεῖα 8δά- 

τι ξεϊ ρεαὶ δά μϑογε δὶ σα σοὶ ἵν, δ. 

ἴ4. 
ΤΙεριπίπτειν σινὶ, Ῥτοσα ΠΊθετε ἴαρετγ 8}}- 

4ᾳεπὴ 1, 8, 28. 
“ἽΠερισλεῖν, ΠΑΝ ΊΡΑΓΕ ἵ) 29) 21. 

Τιερισοοιεῖσθαι ὄνομα καὶ δύν. εἰοτίατη εἴ 
Ροϊεπιίατη ΠῸῚ σοτηρᾶτατε ν, ὅ, 
17. 

Περισ'τύσσειν, ΟἸτοα ΠΝ ΘΓ, οἴηξετε 

ἵ, το, 9. 
Περιῤῥέω. πόλις σπεριεῤῥεῖτο κύκλῳ, αἷ- 

Ἰασθαΐαγ ὑπάϊηαε ἱ, 5, 4. περιῤῥυ- 
ἤναι, ἂς νἱποι} 8 ἔροπτε [Ὁ] ατὶ8. ἵν» 
3, 8. ποΐ. 

ΤΙεριῤῥήγνυμι, ἀϊίγτατηρο ἵν, 3», 8. υδὶ 
“περιῤῥυῆναι ἀεάϊ. 

Ἰερισσαυροῦν, τα ηὶγα, Οἰγουτην ἅτε 
ΥἹ], 4. 14. 

Περιστεύειν ἄλλων, ΑἸΐο05 ΤᾺ ΡΘγάγα τα ]- 
τἀ ἵν, 8, 11, 707. 

ΤΙιεριτυγχάνειν, ἰοτίς «αἀεῆε νυἱ, 6, 

ἐϑνηΣ ᾿ 
Τπεριφονώς, Ρετίριουδ ᾿νν 5, 4. 
Ιπερίφοβος, τηϑῖα νεπεπλεηῖεῦ Ρετοαϊ- 

{π|9 1. ΓΣΡῚ Ζ, 
ἹΤερσίζειν, Ῥεγῆςε (οἷτα ἱν, 5, 34. 
Ἱπερυσινὸς, ΡΓΟΧΙΠΊΟ Δ ΠΠΟ δέϊαβ ν, 4» 

27. 
πέτονται ἵ, δ. 3. πο, 
Ιπετροβολία, Ἰαριἀδεῖο Ὁ 2.» γδ. 
ἹΠέτρος, (α ΧΌΤΩ ἵν, 7, 12. 
Ἱπεφυλαγμοένως, ὁοααῖΐε, οἰγοατηίρεξιε 
1 “Ὁ 23. 

ΤΠ μεὲν--σῇ δὲ, ῬᾶΓ[ ΠῚ --ορατιῖ πὶ 1], 
1. 12. πη, αἰίψυα ρμᾶτία ἱν, ὃ, 11. 
123. 

τήγνυμι, σοπῆτηθο ἔτι σογα ἵν, 4, 3. 
σήγνυμιαι, σοηοτοίοο, μεϊαίοο νἱ]]» 

ἀν δ 
Ττηδάλια παρωλύεσθωι, βαθετηδοαΐα 

τείοϊνεγε ν, 1,11. 
Πεέζειν, ργείηεγα ΟΠατα 11], 4) 48. νε- 

ΧΆτα, το] θα Δηϊοετα ἴ,1, το. σεῖς 
ξεσϑαι, ἸΑθοτγᾶγα, τρετὶ, αἷδ γμ1111-- 
ὁμς ψωμὶ αἷς νγοβίξενε απηρέϊμς ῥοίζμηΐ 
ΠῚ, 4» 27. ΤΣ; ΘΠ Τ. 

Πίνειν σοτηρίοις, τ. Ὁ. ἢ» 

Ἱπίσσειν, σλάεγθ, αἷδ γμ1}1 15, 7Μ1 ἐπ 
Δεν οἰ ΩΥ τη ῥγωο , 95,31. Νὶν» 2) 

'ὰς “σοῖς χωρίοις, ἐγείατῃ ε8δ ͵ο- 

οἷς τηση 8 νν» 4, 3. τί τινι, σαὶ 
Πάεπι αἱίαυθατη Πᾶῦθθγα ἷ, 3, 16. 
ἐσίσπευον αὐτῷ ἐσισρεπόμεναι, ΠΟΙ 
ἀυθιταῦαπιὶ ἴὰ 65 δαεὶ ἴγαάςεσγε ], 
9. 8. πιστεύομοσι, ταὶ Βάες Ὠδθε- 
ἴτας νἱ, 6, 3 2. 

Πίστεις ἔλαβε, ἢἀες εἰ ἀαίᾳ οταῖ!, 5, 
ΠΝ 

Πιστὸς,  ΒάεἸ]5, ΘΕΠΩΒ Ἱ, Ἐν ΤΙ δ. ᾧ. 
“. γίγνομαί σινιγ Πα είοτ τα! Πὶ Βάες 
Δ Ὁ αἰίᾳιο ἰΐ, 5. 22. τσισπσὰ, Θἃ 4186 
ἕδοιαης πάεπι: μά χιστὰ διδόναι καὶ 
λαμβάνειν, ἢάετη ἄδτα εἰ δροίρετε 
1...6,. 5. 1.29.5. Ὁ Ἀν τὶ ΤῸ 
στὰ ἐγένετο, ἴοεἀὰὰϑ ἰδξα τ δγαϊ ἴΐ,) 2ν 
1: 

Πιστότης, Πάὸϑ 1, 8, 29- 

πλάγια, ἰαίεγᾶ ἈΡΪΠ15 νἱ, 3», 15. 
Πλαίσιον ἴ, ὃ, 9. 1ἰϊ,.2, 36, ἰσόπλευρον 

1ι]ν. 4. 1. ΜοΥ. 
Πλανᾶσϑαι, ἀθεταγε ἃ ἴσορο : αἷε ογα- 

Ἴογ6, φαε, φψμοά (ῥεξα!, πορ εἤέοϊ 
ἱϊ, 7,.24. 

Ππλάσσεσθαι, ψευδῆ, τηεπάδοϊα πηρετα 
1). 6, χὅ. 

Πλέϑρον, 75 πεηξέγα ῥεάμηη φεγιίμηῃ '"α- 
ΟΥ̓, φὶ ἐἠοίμηΐ ῥεάες Ῥανὶ τ γεηψες 
94. ΟὨΤΕ 5. ἀρ εἴ 4. ἱππεῖς ἴ, 2, 5. 
Ὦ1,. 1) φ- πο πλεϑριαῖος, ἈΠΐὰ5 
Ρἰειῃτί ῬΕν  νυ ἡλυ: 

Πλέκειν, ἴΧΟΓΕ, ἀφ ῥωπάαγμηι ἰογὶς 11], 

3, 18. 
Πλεονεκτεῖν σίνος, ῬΟΓΟΥΟΠῚ εξ αἰϊο 

σα ΠῚ 6)]υ5 ἀεί πηδηῖο νη 4», 15: 89 
13. Ὀγροῖαγε 1112,1,.37. 

πλευρὰ, οοὔδ ἵν, 7,9 4. ἰαΐα5 ἢ], 4» 
2ὃ. 

Πλέω, απάς σπλευσούμεθα ν, 1, 10. 
ΠΠληγὴ, ἱπιίοίιριμν Ν, ὃ, 12. 
Πλῆθος χώρας καὶ ἀνϑρ. ἀταρ! τα άο - 

πἰατη οἵ πλαϊττα ἀο Πογαϊ πὰ τ ἱ, δ» 
9. 

Πλὴν, νεγαπίδτηεη ἴω 8, 25. νεῖν 
1Π,1,. 26: 4, 28. ηἢ ᾳυοά ἱ, ὃ, 
20. ἐΧιΓΔα] Δ ΠῚ ἷ, 2, 24. ἵν, 1, 14. 
ῬιΦΙΕΥ ὁ, ξεέη11, 1. 95 9. Ζϊ) 4) 27. 

εἴς, 

Πλόρης, ΡΙΘΠα5 1. 4.1. 
Ι:λησίον, ΠΟῸ Ῥτοσὰϊ ἴἰς 2, 16. 18. ὁ 

σλησίον, νἱοἴη5. 11], 4... 9. τσλησιαί- 

τατος, ΡΓΟΧΙ ΠῚ Β Ψ]], 3, 29. 
ΤΠ λήσσω, πὴ] τοεπληγέναι ν). Ὁ» 5. 

δὶ ετὰΐ πυεπ'ληχίέναι. 
Τλίνϑος ὀστὴ, Ἰαίει σοξξις 1, 49 12. 

γήιναι νἱὶ, 8» 14. ποῖ, κερωρέαι ἰϊ, 

4» 7: , 
Πλοῖον, πᾶν: σία πι, γακίπε δ παν ίδις 

οἤεγαγὶϊς ἷ, 77γ, 15. οῤῥ. τριήρεις νὶ, 

4» 1. 
ΤΙλοῦς. καλοὶ π'λοῖ ν, 7) 7. ποῖ. ἰὼν 

πλοῦς ἢ ν, τὸ, 33. 
Πνεῦμα καλὸν, νεητιι8 Γεσυ πα ν, 9, 

14: 106,1 
Πνίγειν, Τα ΒΌσδΓα ν, 7, 25- 
Ποδασπὸς, Οὐ] 5 ἵν, 4.» 17. 
Τιοδήρεις ἀσπίδες, οἷγμεὶ δά ἰᾶῖος αἴηαε 

Ριοίεηῇ 1, 8, 9. 
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Ἰποδίζειν, τοὺς ἵππους, Ροάϊθ8 οοη- 
ππηρεῖό ΕΠ, 4» 35. 

ΤΠποϑὲν, αἸΪὰ εχ ρᾶττε νὶν 1,14. 
Πομεῖν Φόβον, ἴδτγετο ἱ, 8, 1ὃ. σὸν λό- 

Χίον, σοΠογίε) ἰμάϊγαθγο ν, 22) 11. 
τυροσόδους, τεάϊτιι5 ἃυροτγα ἱ, 9, 19. 
κακῶς τινὰ, ἱποΟπὶ ΠΊΟα 5 ΔΙ σε, 11, 

κα, 22. κακῶς τὴν χώραν, ἰηΐεαγα 
ἀρτα πη ἰϊ, 3, 23. εὖ, Ὀεπε τπογογὶ 
ε- 9, 11. τνάντα, ΒΠΠΌΡΤΣ ΒΕΙΘΙΣ 

ἄλγεα ἰἰΐ, 1, 35. τσοιῶ μὴ ἀκοῦσαι, 
ἱπιρεάϊο αυὸ πλῖπβ δυάἰατὶϑ ν, 7) 
27. ποιήσω αἱρήσεσναι εταῖ ἴ,) 7, 4. 
δὶ ἑλέσϑα, ἀδαὶ. ποιῶ, ΡΟηΟ, βηβο 
ν, 7, 8. Ποιεῖσϑαι τὴν πορείαν, Ἰ6Γ 
Ποτ  ν .. τὸν Αἰϊν ΠΡ, δ. νη. ἵν 
13. τοόλεμον, Ὀ6]] πῇ ἰπέεγγε, Ἔχοὶ- 
ἴδια ἱ, 5» 9. Ν, 49 24. μώχην, ρυ- 
Βπᾶγα ἷ, 7, 2. φίλον, ΠὀὈΪ διμίςυ τα 
Ἰδοδιδ ν, Ὁ 12. 22: 6, 3. πῦρ ἐν 
μέσῳ, ἰδιιστι Εχοϊίαγα ἰπίογ ν, 2, 
27. τῦαρ᾽ ὀλίγον, ρᾷτνὶ ἔασεγα ΜΙ, 4» 

ΓΙ. περὶ τυλείονος ἡ, ὅ, 22. σγερὶ σταν- 

τὸς, ΠΙ ΠῚ ᾿πηρεμ ῇὰ5 σαρέτο 4 πὶ 
᾿Ἰ, 4, 3. πσ. ὄπισθεν νάσχος χαλ. ἃ 
τέτγρο γε! πᾳ ει (ἀἰτατη ᾿τ ρεαϊτα πα 
ΝΙ τὰς 1δ. ἐν 1, λῶν Ὅν τον εὐτὴξ 
τυλαισίφω, ταρίρεγε ἰηΐτα ἀριηθη 
ᾳυδαγαίαγη νὶϊ, 8, 16. σ-. ἑκωτέρω- 
ὅλεν, αἰτΟσὰς ἴη οοτηὰ ἀπ! ροηετα ν], 
3») 25. σ. κατὰ σοὺς νεκροὺς, 7αῦθο 
οομπῆεγα οοηίγα πιογίαοβ νὶ, 3») 5. 
6. 

Ἰποικίλοι τὰ νῶτα, ααοτγαπι ἰεῦρα νᾶ γίο 

οοἴοτε ρἰέϊα εγὰπί ν, 4.» 32. 
Πολεμικὸς, τοὶ τη Πἰταγὶς ραγίταβ ἰἰ, 6, 

1, σὸ πολεμικὸν σημαίνειν, οΟἸΑαΠἤ σα πὶ 
ΟΔηετα ἵν, 3, 29. τὰ πολεμικὰ εἰ 

τρολέμιω μοιϊμματαηΐαγ ἱ, 6, 2. ἰἰὶν 
Τ, 4.3. 

Πολέμιος, ἰηΐε ας 1, δ. 18. 

Πόλεμος ϑεῶν, νϊπαϊζῖα αἰνίηα 1, ἜΣ 

7. 

Ππολίφειν «ὃ χωρίον, δ0 ἴοοὸ υτϑοτα 
ΘΟηάΕἴ6 νἱ], 49 4. 

Γολιορκεῖν, ΟὈΠάεΓα νὶν 15) 11. 

Πόλις, οἶνεϑ ἰϊ, 6, 2. ῥγο ἀκροπόλει νἱὶ, 
1.2. 

Πόλισμια, οΡρ᾽ ἄτῃ ἵν, 7» 17. οὐ ποί. 

ὙΠ, ἢ. 
πολιτεύειν, νεγίατι ἴῃ οἰν᾽δῖ6, οἶνε πὶ 
ΕΠ 111, 2, 26. 

πολλαπλάσιοι, Ο. φερ. ταῦϊτο Ρ] αγεβ 
ΠΠΠΙ 111. 2. 14. δ; 5) 22. 

Πολλαχῆ εἰ -ττολλαχοῦ, ἴθρε ἵν, 1, 
28. νἱῖ, 3,.12. Πολλὰ, τημ]τυ ΠΏ, 
ἴδε ρε ἵν, 3») 2. τσολλὴ (6. ἐδὸς νὶ, 1, 
16. 

᾿πολνάνϑρωσος τσόλις, ἸπΠοΟΪΑΓᾺ ΠΊ Π10]}- 
τἰτααῖηα ΔΟυ ΠάΔῊ5 1ἰ, 4. 13. 

᾿λυαρχία, τα τ οτατα ἀομλ!ηδίο ν, 

᾿ς 
δ  Νες σιν ἴστησίς ἔς δὶ ἱοηὶς 
ΠΟΒΟΙ 5 ̓πα πλ!ὉοΥ νν 1, 15. 

Πορμισὰ; ποιεῖν, ἀισοτα ρΡοπηρᾶβ ν᾽» ὅν, 
Ἐ: 

Πονεῖν τὰ χρήματα, ἸΔΌοΓΕ ἴᾳμο ρᾶγετα 
ΡιΘάὰπι νὶϊ, ό, 41. 

Πονηρὸς, [οο] εκ, οὶ πηα]ο ες δηΐηιο 
δἰ ΠΊΕ ΤΟ Τὴν ΘΥΖ 1,5. ον 0.» ἮΝ ἢ» 
33. Ὁ}. ἵὕ 39. ἱπερίαβ. δά υἱὉ πὰ 
ΤΣ} 1.» 8.ἢ: τυρώγμα, ΓΕΒ Ρεγοα]οία 
Υἱ, 4) ἴο. τόπος, ἰοοὰβ ἱπί4υμϑ, 
ΤηΪη 5 ταΐαϑ ΥἹὶ, 4, 12. πονήρως 
πορ. δτὲ Ργοζράεις ϊ [1|.. 3 Ἴϑι 

ΠΠόνους ἡμετέρους ἔχει, {γα δῖα πὶ ἰᾶθο- 

τα ποιϊτογα πὶ ρεγοῖρις νἱ], ὅ, 9. 
ἹΠόνσος. ἡ ἐν τῷ Πόντῳ θάλασσαν, 1, 

ἣ ᾿ 
ἸΠορεία, ταῖϊο τ᾿ ποτὶβ ἔαοϊεηἀϊ 11, 2; 

τὸ, 
Πορεύεσϑοι, (ετγ ᾿8Γ ἔλσοΓα οῤῥ. παν ἢ- 

ξαΐϊονὶ Ν, 3) 2. πρὸς βασιλ. ρτοβοϊ- 
ἴοἱ, (᾿ εχ ρεαϊτοησπα {α(οἰρεγα δάν, 
ΤΟΡ ΘΙ Ιν 9. 2.1: 

Πορίζειν, τα τι, 2.5. ἈΠ, Ὁ.» 8... Ρὰ- 
Ἄγ Ε 1 ν 3» 20. 

Πόρος, νὰ τι, Ἰοσαβ αν, 4φὰϊ ρεά!- 
Ὀιι5 τταιν τὶ ροτοίὶ ἵν, 23, 13. ὁ κατὰ 
σὴν ἔκβασιν πόρος, νὶὰ αὰ8 δάΐξοεξη- 
ἀεθαῖαγ ἱν, 3, 20. πόροι, τηοάϊ τοὶ 
εΠϊοΙεπ 485, ἀἀπηϊηϊσαϊα ἰϊ, 5, 20. 

ΤΙῤῥω αὐτοῦ, ρτοουὶ Ὁ 60 1, 39 12- 
Ἰποτέρως, αἰΓαπη Υἱΐγ 7», 30. πότερω--- 

ἢ, αἰΓὰ Πητ-ττδῃ ἴἶγν 19 10... 
πότος, σοπηροΐδιϊο νἱϊ, 3»), 26. 
Ποὺ, αἰίΐᾳαᾳο ἰοσο ἰΐ, 29, 15. ἤν σπου, 

ΠΟΟΪ ᾿ς 27. ΤΟΙ Ὁ. τὰς 
πρᾶγμα, τα τηοϊεβα ἵν, 1, 17. σράγ- 

ματα, αἰβηου ταῖε5. νὴ], 6, 24. πρ- 
ἔχειν, πορβοτ 5. ἱπιρ! ! σάτα πὰ ΕΠ ν, 
ό, 5. τυ. τσαρέχειν τῇ χώρᾳ, ἰηΐδ-» 

ἤατα ΑΒΤΟΒ ἵν 17 11. φράγματα, 

ὈΓϑοία νἱ, 1), 5. ποΐ. 
Πραγματεύ:σθαι, ἀγαθὸν, Οσὑτᾶτα, 6ἢ]- 

σετο σοπηπηοάᾶ νιϊ, ό, 35. 
Ἰπρανὴς, ῬΓΘΒΟΟΡ5 ἵν», 5» 8. νν 2, 28. ἐξ 

“τρωνὲς, ἀδογ πὶ 1}, 4. 25. κατὰ 
σοῦ πρανοῦ; ἐλαύνειν, ἀξοῦτΓοΓα ΡΣ 
ἀφο! να σοΙ 15 ἵν. ὃ, 28. 

πρᾶξις, τες. βετεπάα, ἱποερίαπι ἱ, 3, 
16. ΤᾺΣ Το ΣΕ ἂρ 12 δ. 16... 8, 
νἱϊ, 29. 30. ἀοϊαβ, ἱγαυἀ]ηία ταᾶ- 
ΟΠ  Ππαῖῖο, Ργοά το νἱ!; ό. τ7. 

Ππράττσειν σινὰ τὰ χρήματα, εἐχίρεσε 

Ρεσυηίᾶβ νἱϊ, 6. 17. 40. πσρ. ἀγαϑὰς 
Ὀομα δὶ Δοαυίγεγα νῖ, 45 8. προ 
τσερὶ σ'λ. ορειὰπὶ ἀάτα αἱ ἢᾶνες 
σοησυϊταῖ νἱῖ, 2. 12. σ΄. κάκιον, 
ξοτίαπα δάνοτγία πηδρὶβ ἈΠῚ ἱ, 9. 10. 
πρ. ἄβεγο, αρμά 7μαϊσεηι νὶ,) 4,,) 18, 
γείετγς δὰ τα ει ν9 δ) 28. 

4 
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Ἰιραῦς, τλϑηΓαδίαϑ, αἷς ῥέ(οίδις ἱ, 4, 0. 
ΣΙράως λέγειν σι, ΕΥΩΟΙ γα σευ 5 8}1- 
αυά 1, δ. 14. 

ΤΙρέσει, σοηνεηϊ ἱ, 9. 6. 
Τιρεσβεύειν παρὰ βασ. Ἰεξαϊα πὶ ταρὶβ 

6Πδ 11, 1, 18. 
Ἱπρεσβύτης, ἴεπεχ νἱ, Σ, 10. ποΐ, 
ΣΙρὶν, ἀοπεο ο. ἡμάϊο. 11, 5. 33. δ. οῤΖ. 

πρὶν ἀπαγάγοι νἱὶ, 7, 57. "οί, πρὶν 
δὴ, δηϊεαυδτῃ ἱ, το, 9. 

Ἱπρὸ, ἀφ ἐεηρογε : τορὸ τῆς μάχης, δηῖα 
Ῥυξπδπη ἱ, 7. 13. αἷς ἰοσο:; τορὸ βω- 
σιλέως, ῬΤΟΧΙτης δηΐξς τορεθτη ἴ, 7, 
τι: 8, 24. τσρὸ τῶν ὅπλων, Ρῖο (8- 
τΙβ 11, 45» 165. πρὸ τῆ: Κιλικίας, ΟὉ- 
νεγίας ἴῃ ΟἸ]Π]οϊαπλ, ΟΌΣΪ δαϊίυγ (1- 
Ποῖα ἱ, 4.5 4. πρὸ τοῦ τσοταμοῦ, ἸὰΣ- 
{8 Παν! ΠῚ 11, 2, 4. πρὸ ποῦ ζεύγους 
μάχεσθαι, ἀὰ Ἰυσαπι Ὀουτὴ ἀείξη- 
ἀεμάυτη ραβηδτα νἱ, 1, 8. τῦρό τι- 
νος βουλεύεσθαι, Δ411σ Ὁ} 5 ται! οὩἱ θὰ 5 
σοηίΆ]ετγα νἱ], 6, 27. 

Τροωγορεῖν, Ἰοὺ εἴ πογηϊηδ Δ] ἰΟΓ πὶ 
ψεῦρ ἕδσετα, ὧδ ἐεραϊϊομὶς ῥγϊποῖρε 

ν» 5» 7. 
ἹΙροωγορεύειν, εἄϊοεῖε, ἐδ ἀμοίδις 1ἰ, 2, 

20. 
ΤΙροαιρεῖσιγωι, ἀ ΕἸ ΠΡΈΓΕ νἱ; 4. 19. 
ἸτΙροαποτρέπομαι διώκων, ἀηῖς ΔῸ [η[6- 

σααξηάο ΔΟἤίηεξο νὶ, 3.31. 
ΤΙροβαίνει νὺξ, τηαρῦα Ῥ815 ποξεϊς Ἔχ- 

αξὶα οἷ ΕΠ, 1,13. τυροβαίνοντες τῷ 
ἀριστερῷ ποδὶ, Πυϊ το ρεάς ρῥτο)εέϊο 
νον 28: 

προβάλλεσθαι, εἰ Ἰρεη στη Ῥγοροπετα 
ψὶ, τῷ 55 Ὁ, ὅ. ροβ. σὰ ὕσλα, 
ΟἾγΡΘοΚ ργθεηάςξγε ἱ, 2, 17. ν], 3, 

16. προβεβλημένος τσρὸ ἀμῷοϊν, ααἱὶ 
οὐ)εξϊο οἴγρεο ἰερξὶξ δυλῦοβ ἵν, 2; 
21: 

ἹΙρόβατα, ῬΕοΟΙΔ, φηκθ ῥα ει 11, 4. 
27. Υἷ,1, 3. Προβάτιον, Ον]ουΐᾶ νὶ, 
1,22. {εὦ (οάά. τορόβατα ΠαὈεηΐ. 

ἹΤροβουλεύειν, “". 7). 111, 1,37. 
ΤΙρόγονος. ῬΤΟΒΕΠΙΙΟΥ υἱΐ, 2, 22. τορό- 

γόνοι. ΤὨΔΊΟΥΘΒ 111], 2. 13. 

ΤΙροδιωβαίνειν, ῬΙΟρΓΘΩΙ ἵν, 3, 28. ὉὉ] 
τοροβαίνειν ἀεαϊ. 

ΤΤροδιδόνωι, Ῥτοάοτγα 11, 3, 22. 
Ἱτροδιώκειν, Ῥετίεαα απο ρτορσγεάϊ 111, 

ῳι 1, 
ἩΠροδρομοὴ, ῬΥΟσΌΓΓας ἱν, 7, 10, 
ΤΤροειατεῖν, Εἀΐσετα 1, 2. 17. 
ἹΠροειργωσμένη δόξαι, ατῖε ἸΔΟΤΙ Όυ.5 ρᾶτ- 

ἴὰ β᾽οτία ν, 9; 21. 
Ἱτροελαύνειν, ΡΥΟΥΘὮΪ Εα00 1, 1ο; 16, 

11). 45.390. 
ἹΠροερῶν Υἱϊ, 7» 13. ὉὍΔῚ εἴαΐ προσερῶν, 

εὐἀϊδαταπ, ἀδηπηιδίυταξ. 
Ἰτροέχιειν πσινὰ, ρτερίαγα 111, 29. 10. "07, 
Τροηγεῖσγωι, ῬΙΘΕΟξάΕΙΕ Υ],), 37 10. 

Προϑυμεῖσϑαι, οὕρετε ἴἰ, 4. 7.. ἰς 4) 
15. βαρίταγα 11], 1.).9. Ορογᾶγη ἄδτα 
ἿΨν, 1. 22. ἱ]Ϊ, 7, 47. ἰδογεσζη ρτοσὰ- 
τατηααε εξ δὰ γεπὶ Τυξοὶριεπάατ. 
νΐ, 2, 22. τοροϑυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, 
Παάίατη 6 Π6 τη γε πάϊ ἱ, 9, 24. 

Προϑυμία, Φπαάϊα πὶ ἱπιρεγαία ἔδοῖϊς 
Γλοϊθπαί 1, 9. 18. τσερί σινα, {τυ άϊ- 
ὑπ ὀγρα αἷς νι]. 6, ΤΣ; ἡ, 45: 

Πρόϑυμος, ᾿ἰΌΘΠ5. 1, 3, 19. τσολὺ ἔτι 
τοροϑυμότερον, ΤῊ ἸῖΟ Ετἰᾶ πὶ δἰδοτὶὰς 
ἵν 1ὸ, τὸ; ὲ 

Τροΐδηται, ἐπειδὰν ν, 9. 8. ποΐ. 
Πραΐεσϑαι Υἱϊ, 2, 15. εἰ προεῖεν αὐσῷ, 

μοί. ἀδάδγα 1, 9, 9. 10. 12, ἑαυτὸν 
σοῖς πολ. Ὠοδὶυ5 {πὰ ᾿ρίαπη ἰγαάεγα 
νν», 8, 14. εὐεργεσίων απινὶ νἱϊ, 7) 47. 
ποΐ. 

Τρόειμει, προϊούσης τῆς νυκτὸς, Ῥτοοῖ- 
ἀεηίε ῃοέϊα ἱΐ, 2, 10. 

Ἱτροκαλύσ'τειν, Ῥτείερεγα, οδάμποετα 
11, 4, ὃ. ἥλιον νεφέλη προκαλύψασα. 

. Τροκασωθέειν, ΡΥΘΕΙ͂ΓΕ Υἷ, 1» 10. 
Ἰπροκωταλαμβάνειν, οσσαρᾶτε ἱ, 3, 14. 

τι, ᾿ἰν ὅν». 18. Αἴ: 2.38» 
Ἱροκεῖσϑαι ἔν τῇ ϑωλ, ἴῃ τῇδε Ροσγίβὶ 

ἀ15 211 5: 
ἹΠροκρίνειν, ῬΥΘΘίδτγα υἱ, 1.) 26. 
Τρολέγειν {εφ. ἐηγ,, εἀϊσέτε, ἀεπαῃίΐατς 

ΥἹ], 7» 3. 
Τρομαχεῶν, Ῥτο] εξ Ἐ10 (αΓτὶ5 ν]], 8,13. 

70. 

Ττρομεσωσίδιον, ταὰ ἰηπατῃ ἔγοπεῖβ 

', 8, 7. 
ΤΙρομνᾶσϑαι, σἀρίατα Ὀεηενοϊ θη τίατηι 

ΜῈ, 3, τὸ- 
ΤΙρονοεῖσθαι σῆς χώρας, γτοίρίςεγα 

σοπιπηοαϊϑ Τα! ΟΠἶ5 ΜΠ], 7») 33. 
ΤΠρονομοαὶ, ῬΘ Ὁ] ΔΙΙΟΏ 65 ν, 1, 7. Πποΐ, 
Τπροξενεῖν, Δαξίογετη ἐχπῆεῖε νῖ, 3» 

14- 
Προξένος, Ἠοΐρα5 Ῥυῦ]Πσα8, ἅ. 4. φξ 

λοίῥείϊεηι μαῤεῖ ομτι αἰτα οἱ α͵θ αμΐ 
οῤωίο ν, 4. 2. ν, ὅ, τι. οὗ, 7 αἱ: 
οἄρπαγ. Οὐμεγυαί, σα “πιηιθΉ. ᾿ι. 

201. 
Ἰπροπέμπειν, ῬΥΘΟΓΑΙΓ[6γῈ Υἷΐ, 2», 19. 

προπέμσεσθαι, ρτϑεσεάετε Ἰαθετα ν]], 
2714. σοτηϊτατί, ἀδάπσετε ν, 9» 23. 
9.23 8ι 

Προπίνειν, ῬΥΟΡΙΠΑΓΕ ἵν, 5, 32. Υἱ]Ϊ, 2» 
2. 27). 

ἹΠροσονεῖν, Ὁ. 71. 111. 0Ὑ..37. 
ΤΙρὸς 1) δ. ρεηϊ, τυρὸς τῶν Καρδούχων 

ἵν, 3,) 26. “΄. τοῦ ττοταμοῦ, ἴεσυπ- 
ἄστη, νετας Πυτηθη 2ῤ)α. τσρὸς τοῦ 
“ποταμοῦ Ῥῖο ττρὸ ἀδάϊ 1], 2, 4. π΄. 
Θεῶν, εἴδα ἄξοβ ν, 7, 12. [εὰ νἱάθ 
μοὶ. ᾿ὶ, 5920. [ἴπ Αρρίδηιϊ Γἰθγοὶβ 
ς. 51. εὐϊίὰπὶ εἴ : ἵνα καὶ πρὸς «οὺς 

Θεοὺς ἀναμώρτητα ἦ τὰ ὑμέτερα ὑμὲν 
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παὶ πρὸς ἀνθρώπων ἀξιέπαινα πάντων, 
ἵεὰ (οάά, ρἱατίγηὶ οαπὶ Εαά. ρτῖο- 
χὶθὰ8 ἀνθρώπους τσάντας ὨδΌΕηΐϊ, 

αυοά τεβιτυεηάστη Αρρίαπο σεη- 
ἔεο. ρεὲῖ ἄδος ἱπυηχογίδὶεβ ἢἴ, 1, 17. 
ὙἾΪ, 1, 29. οὐκ ἦν πρὸς ποῦ πρόσπου, 
ΔΙ πὶ ογαΐ δῸ εἰ ἰηκΘηΐο ἱν 2» 
δι ἀν 115.3., ζ83..,. νὖν.8;.22:, μή 
τὶ πρὸς τῆς πόλιως οἱ ὑπαίτιον εἴη, 
τε αυδη ἰπ οἶδ πιποποπὶ ἱπουτγγεγεῖ 
δρυά ἴᾳος [ἰϊ,1, 5. πρὸς πάντων 
ὁμολογεῖται, ἰπίοΓ ΟπΊη65 σοηξαϊ ἷ, 
9. 20. πρὸς Θεῶν καὶ ἀνϑρ. δίκαιον, 
αυοὰ Ὠϊ5 ποπιπὶ αία 6. Ρτορᾶτὶ 
Ροίπι 1, 6, 6. πρὸς ϑεῶν ἀσεβὴς τρό- 
“πος, Ταῖϊο ἱτηρία, ἢ ἐρεξϊα5 Πεὺ5 : 
τορὸς ἄνδρ. αἰσχρὸς, τατρὶς Ὠοπηὶ- 
ὨὺΠπὶ Θχὶ ἰἰ πγὰ το πα ᾿ϊ, 5. 20. οσ, 1, 

3.» 18. ποῦ. 2) δ. αἷἰαί. πρὸς σῷ φεί- 
Χερ Ῥτορα ἀγθθι νἱ], 2. 14. οὗ πάνυ 
Ὡσρὸς, ταράϊσο ἱπίθγνα!!ο δὺ 1, 8, 
14. Ἰαχία ἱ, 8, 4. 3) 6. ἀοσμὶ πρὸς 
αὐλὸν ὀρχεῖσθαι, δ(ἀ τἰΐατα (ΑἸτᾶτα 
ν. 9; 5. πρὸς σὸν ὀμῷ. αἴαμε δὰ ἀπὴ- 
ὈΙΠΙΟαΤ. ἱν, 5, 2. πρὸς ἡμέραν ἦν, 
7 Ἰασεπῃ ἵν, 5, 21. πρὸς στὸ ἀργύ- 
οιον ἔχειν ἐκ π΄. στρ. ῬΥΘῈ ΔΥβδηὶο 408- 
νἱβ ταιϊίοης οοϊηραγαίο νἱϊ, 7, 41. 
πρὸς ταῦτα βουλεύεσδαι, ἀε] ἸθΘγατα 
ἦδ ὨϊΒ. 1,.3. 10. 20. ἴἰ, 3,21, πρὸς 
δ᾽ ἔτσι, εἰ ρτϑοίθγεα 1}1,. 29) 2. 

Ἰχροσάγειν τσρὸς τὸ κέρας, ΔαοΥΪΤΙ (σοΥ- 
πὰ, 12 α16 Εἰαπλοη γαΖφη: 1, το, 9. 

ἸΠροσαιτεῖν μεισϑὸν, ρεΐοτο, αἱ δίρεη- 
ἀϊατη δυρδδίυτγ ἱ, 39» 21. 

προσβάλλειν πρὸς σὸ χ. ᾿Ἰπνδάετε σᾶ- 
ΒΕΙατα γ,.2. ἃ... ἐν», 6,.13. 

Ἱπροσβατὸς, ἴῃ ααστη ἃίοσεηαϊ ροῆξει ἵν, 
8, 9. 

Ἱπροσβολὴ, ἱτηροία5. 111) 45 2. νἷ»γ δ9 
25. 

Ἰπροσγίγνεσθαι, ἀσοεάετγα υἱΐ, 1, ἃ. 
ΤΠροσδεῖν σινος, Ορὰβ εἶξε δἰίσαο ν, ὅ, 

΄' 
ΤΙροσδεῖσϑαι τῆς ἀρχῆς, ἰταρετία πὶ εχ - 

Ρείΐετ ν, 99 24. 
ΤΙροσδίδωμοι, Δάο ἱ, 9, 19. 
Τιροσδοκᾷν, οχίρεξιατε μων δομώη, βυε 

"παΐμηε 111, 2,34. 
Τροσελαύνειν, Δἀδαυϊίαγα νἱ, 3, 7. 8Ρ- 

Ριορίηψφυᾶτα οὐπὶ δχοιοια 9, 7» 
τό. 

Τροσέχειν ὀλίγον σπινὶ, Ῥᾶτατη δἰἰοὰ} 5 
δυξτοτγιίθυ τενδγεσὶ, σοης ΘΓ ΠΕΥΘ 
νἱϊ, 6, 5. πρ. ἧττόν τινὶ σὸν νοῦν, τηῖ- 
ὩῸ5 συγᾶγα Δ] ΘΠ 11, 4» 2. 

Προσήκει, ρᾶγ εἴξ 1, 29 τς. πρ. τούτῳ 
τῆς Βοιωτίας οὐδὲν, ἈΠ οσατὶ Βοσο- 
εἴα σοτητηυηδ Πδῦσδί 111,1. 31. σρ- 
ψένει, οορηδίίοπς σοη]αηξῖι5. Οὐ πὶ 
ἊΣ Δ 

ΤΙροσϑέειν, ἀσσυτΓεΥς Υ͂, 7. 21. 
Τιρόσϑεν, οἸΐτα νἱΐ, 2, 22. δηία ἱΐ, 4ν 

5. τῇ σπρόσ'λεν ἡμέρᾳ, Ρτίάϊς 1,.2,., 
εἰς σὸ τυρόσϑεν παρελαύνειν, ῥτονεδὶ 
δά ρῥτιπηυπη Δρπηδη νἱϊ, 3, 41. ὃ 
“πφύσϑεν λόγος, ᾿ἰὈτὶ Τα ροτίογεϑ ἵν, αν 
1. 

Προσίεσϑα,, δὐἰταϊετα {1, 1, 30. ἵν, 
2.. 12. ΘΟΠΊΡΙΟΌΔΙΘ ν, 5, 3. συρείδ 
ΜΠ ἵν 

Προσκυνεῖν, Ὑ. π. ἰϊ, 2, 13. 
Ἰροσλαμιβάνειν, τᾶ πὶ ορετὶ δάτηο- 
ΑΚ ΠΕ ΑΕ κα ΤᾺ 

Προσμείγνυμι, τὴξδ σοπ]ηρο ἵν, 2, 16. 
πρόσοδος, δἀ!τὰς ν, 2, 3. Γεαϊϊας, νδ- 

Εἰ ρα} 1α νἱΐ, 1, 27. πρόσοδοι σρὸς σοὺς 

ϑεοὺς, Πεοτα τα Γὰρρ]ϊοατίοπεϑβ ν, 9, 
1, 

ΤΙρησπερονᾷν, Δ Πδξξεγα υἱΐ, 3... 21. 
Προσπίππειν, ΔΟΟΌΓΓΟΓΘ νἱ]Ϊ, 1) 21- 
ΤΙροσποιεῖσιλαι, ΠΥΛΌ]ΔΓΘ ἱν 3, 14- 81- 

τορᾶτγα ἢὲ 11,1, 7. 
προστατεύειν ὅπως, δαξτοτίίαῖς μα εἘ- 
ΘΟ πῦὸνν ὃν 

ΤΙροστερνίδιον, τα τηδπέα τα ρεξϊοτὶς 
1. δ... 

Προστίϑεσθαι σῇ γνώμῃ τινὸς (6]], σὴν 
“ψῆφον, αἰϊσυ)ας ἱεηϊεητ πὶ σοῦ- 
ῬΙΓΟΌατο ἰ, 6, 10. 

Προσφέρεσϑαί σιν, {(π: πρός τινα, ἴς 56- 
ΤΕΙΘ εγρ Δα πὶ ΡΨ. 5») 19. Υ]ἱΪ» 1» 

ΤΙροσ χωρεῖν ἑκόντες, ἴαα ἰροηΐς ἴα ἀ6- 
ἄετγα ν, 4: 30. 

Πρόσχωροι, ΒΪτΙΠιΐ ν᾽, 3,9. 
ΤΠρόσω, ῬΥοΟσαΪ 1ἷ,. 2, 15. ἵν, 5. 2. σ. 

τῶν τσηγῶν, Ῥτοσα] ἃ ἔοητὶ θ 15 11, 2, 
22. πῇ. χοῦ ποταμοῦ Ὁ. "- ἵν, 3, 28. 
ἐς σὸ στρόσω πορεύεσιγαι, ΟἸζατῖ 5 Ῥτο- 
ετεάϊ ν, 4, 30. ἰέναι σοῦ πρόσω ἱ, 3, 
Ἰ. ποί, προσωτάτω, ἸοηΕ ἢ ἤτηδ νἱ, 4» 
1, 

ΤΙρόσωπα, τὰ, ΨΪτ5 11, 6, 11. 
Προτελεῖν, ῬΤΙΟΓΘΠΊ ἀἄαΓα Υἱΐ, 7.) 25. 
Τροτέρᾳ, Ῥτιαϊα 1ἰ2 1. 3. ΟΌΪ προτεραίᾳ 

ἀεάι. 
ΤΠροτιμᾷν πλέον σινὸς, Ῥία5 ΠΟΠΟΥΙ5 {{ἰ- 

Ὀαετθ 8] 1σαἱ ἱ, 4, 14. σπροτιμηθῆναί 
σινος, αἀἰρπιῖδία δΔητθσε]]εΥα Δ] 1 οὰϊ 

6, ς. 
ΤΙροτρέχειν τινὸς, σατία Δηζονετγίεγε 8]1- 

αυδηὶν, 2, 4. 
προφαίνεσθαι, ρτοίριοὶ ἱ, 8,1, 
Προφασίζομιαι τὴν ἡλικίαν, δὰ τετὰ ἀε- 

{τεδιαηάδπι αἵοτ ἐχουίατίοπε οἰδιϊς 
1 1 χ5.8: 

πρόφασις, τι] 5.0 οααία ἤέϊα αυᾶπα 
4υἱ5 Ρτθα [ε ἔδγί ἴ, τ, 7. οδυίᾳ νἱΐ» 

ό, 52. πρόφασιν ποιεῖσ)γαι, ὥπχυϊατα 
Ἰ, 2, ἃ» 

τιροφύλακες, Ῥτῖτα! ἐχουδίζοτες, δῖο. 
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Δηϊε εαῖγα 1ἴ, 4, ΤΆ. ἢ], 2», 1. νἱ, 
4, 26. 

Τροχωρεῖν, ὈὉΕης φγοοθάογε Υἱ, 2) 21. 
σπεοχωρεῖ ὃ πότος, ὈτΊτη 5 τη ἘΠῇ5 τε- 
τοι 5 νεπίταγ δα ροσαΐᾶ νἹῖ, 3, 26. 
ἔχοντι δ σι τσροχωροίη ἵ, 9. 13. 10. 

ἙΙσω αέπερον, τη δία ΓΙ 5 111, 4.» 1. 
ἹΠρωρεὺς, ῥτογεία, φψωῖ παμίϊς 1η ῥγογα 
ῥγαο, ἐφις μεὸ ἱγηβενῖο σμδενπαίο- 
γὶς φμὲ οὐϊίμπεί ῥμῤῥίηπιν, 8, 20. 

Πρῶτοι, ΡΤ ΠΟΙ͂ρΡΕ5 1ἷ, 6, 17. 4] ρτγίη- 
τς ΟἹΡεπΊ ἰοσατῃ ἴῃ ἀπηϊοί τα οὈτπεηΐ 

Ἷϊ, ό, 26. νῦν πρῶτον, ἢαῖϊτη Πος 
τεπηροτα, ΔὉ [πιο γαγα πῇ ρεγεπάδ- 
ΓᾺΠῚ 1112 1.).38.. ὈΓΙ ΠῚ ΠΊ, ΠΠΟαΌ ΔΙῚ 
δηΐεα ἴΐ, 37) 16. ῥγίοτγτὶ ἰΙοσὺ ημδᾶτη 
Δίίεγ διά. 17. τοὺς ἑαυτοῦ ἕκαστον 

λοχωγοὺς σρώτους πειρῆσθαι πείϑειν 
1... ἀἢιδᾶν, δ, 37. 

Πταίειν σρὸς τὰς πέτρας ἵν, 2, 3. Οἱ 
ετγαῖ ἀπίθα παίοντες, 

Πτάρνυσϑαι, πετηαἴαγα ΕΠ, 2, 9. 
Ττέρυξ, 41 ἵν, 7.165. τοί, 
Πυγμὴ, Ραφαια ἱν, 8, 27. 
Ππυκνὸς, ἔτεα ΕΠ 5, αἷς τημἰτς φία προ 

ἰοσο (μη ἵν, 8. 2. 
Πυνϑάνεσθαι, σΟΠΊΡΕΓΙΓΕ, σΟσΠΟίΌΕΓα 
ΤΟΙ ὙΣ,21. 

πὺξ παΐξιν, Ραρπο ρεγουίετε ν, 8, 
ὙΦ10. 
Πυρὼ ἔρημα, “". π. Υἱϊ, 5, τ8. πῦρ ἀνα- 

καίειν, ἰἸσηθτη ἀσοοεηάοια ἢ) 1, 3. 
πυρὰ καίειν ἵν. 12 11. 

Τπυρὰ, τορ5 νΐ, 2, 9. 
Πυραμὺὶς, Ῥγταπηἶβ, γποὶσς σοὶ ἰαία δα 
αμίαγηηη ἐπι ἀσμίμηη ὉΦΥΊΟογ2 αρωτ- 
ξέπς 111, 4.9.0. 

ΣΙυργομαχιεῖν, ταγτπα ΟΡΡυβπᾶτα νἱϊ, 
8, 13. 

Πυῤῥίχη, [(αἰταῖίο 486 δὲ σὰπὶ ἀγπ 5 
νι το ῸΖι 

Πυρσεύειν, ἰσπθ ἰησεηίο δαί ἔδοε ἰυὉ- 
ἰαῖα ἄσηαπι ἄδγε νἱϊ. 8, 1. 

Πωώ, ηαυδτη ἱ, 29 26. νἱ. 3, 14. υἱ- 
αυᾶπὶ νἱϊν 5, 16. οὐκ ἴσασί πω, 
ποηάαπι [οἰαπηΐ νἱϊ, 3,35. 

Ἠπὼδ᾿ Οἰτοϊο ς ΤΥ ΠΙ, 1,42. ν᾽ Ῥ6; 
17. ἄλλως πως, 110 4]1ο0 τηοάο ἰἰϊ, 
1, 20. σεχινικῶς σῶς, ΟΠ ἃτίε 41 8- 
ἄδλτη ν, 4: 5. 

Ῥ. 

᾿Ῥαϑυμεῖν, οἵϊο (ε ἀδάοστε, οῤῥ. σονεῖν 
᾿, 6,6. Ῥῳᾳϑυμία, [οσοτγάϊα 1], ὁ, 

5" ᾿ ΣΝ 
Ῥαστώνη. διὰ ῥᾳσα, τείριτα μάϊ οἂυίᾳ 

εἰ τεαυϊείοεπάι! ν, ὃ, 16. 
Ῥίον ὕδοώτος, ἥμπεγε ἀφαᾶ νἱ, 2» 4- 

Ῥήτρα, [οἰταπῇ, φυοά ὁογητηηΐ ἐχοῖ- 
οἰα5 σοηῃίεηία εἰ οοηπιίταίατη νἱ» 
Ἅ1 28. 

Ῥ,στεῖν, σΟΠ) σαΥς 11, 3, 1. ἀὈ] στα 
Ἐν 8: 

Ῥοφεῖν, [Οὐθετα ἵν, δ. 32." 
Ῥυϑμός, ἐν ῥυϑιμῷ, παπηετοίε, 84 πὰ- 

τηέτατη ν᾽, 4.» 14. ν, 9», 10. 11. 
Ῥύμα. ἐκ σπόξου ῥύμιατος, ᾿πῖτα {ΕἸ} 18- 

ἐϊα ΠῚ, εχ [Δ πἴο ραῖίο φᾳυδηϊατη {8- 
Εἴτα ταϊεἰτατ 111,).39).1.5.. ὯΒῚ Οοάεχ 
Ετοη. ἐρύματος ἀδῖ. Ψῃ»" 

Ῥώμη, σορίξ [{ϊ2).3» 14- 

Σ. 

Σάγαρις, ὈΪΡεπηΐς ἵν, 4, τό. 
Σακκίον, [σοι] 5 ἵν, 5, 36. 
Σαλπιγκτὴς, τὰ ὈΙσαη, ἐπήρειαν Εἰ], 

4 4. ᾿ 
Σατραπεύειν χώραν, [Δἰταρ86 ἀϊρηϊίαία 

Ργϑεῖε ἰοοο ἱ, 7, 6. σατρ. τῆς χώ- 
ῥδξ τς π' Υἶϊ, 1 

Σάτυρος, ἀε διίεηοὶ, 2, 13. 
Σαφώς, Ἰαου]!εηίεγ ἷ, 4, 18, 
Σημαίνειν, Πρηυτη ἀᾶτε ἀε σἀνεμίμ ἦο- 
υδέμπι νἱϊ, 3.4.3. σήρο, τῇ σάλπιγγι, 
τὰαρα ἤρημπὶ ἄᾶγε ἵν, 291. 

Σήσαμον, [εἴδτηι ΠῚ, σέημς ἰερερηϊμὶς ἱπ 
ογϊεηπίς ἷ, 2, 22. νὶ, 2γ,6. Σησάμι- 
νὸν Ψ. “.1ν, 4513. 

Σιγάξω, Π]δτα ἸαὈεο Κ᾽, 10. 32. "οἴ, 
Σίγλος, ν. π. ἷ, 5, 6. 
Σιδηρεία, ἃτ5 [εττατη εθοάϊεηάϊ ν, π᾿ 

1. 
Σίνομιαι, οὐκέτι ἐσίνοναο ἰἰϊ, 4» 16. υδ] 

εγαῖ ἀηίε ἐσέκχειντο, 
Σιταγωγὸς, [τατηεηςδτῖ 8, εἶς πανε  ω- 

γπεηΐμηι σολοπίς ἵ, 7, 16. 
Σιτευτὸς, (ἀπἰηαῖι5 ν, 4. 32. 
Σ᾿ τηρέσιον, νἸατἸ οι πη, ἐώ. φά. ἐφόδιον ν, 

10, 4. 
Σῖσον, πὸ, ΟἸΌΩΚ ἴ, 49) 19. μελίνης 1ἴν 1. 

6. νἱϊ, τ, 33. 35. 41. ἸΣῖσδε, {{- 
τηθητα ΠΏ ̓ ΐ, 4. 27. 1» 4.» 18. 

Σιὼ, ἀυο Ὠ1ϊ, ΠὨιοίςσατ!, σαογ εἰ ΡοΪ- 
Ιαχ νὶ, 4» 34. 

Σ κεδασμένοι καϑ' ἁρπαγὴν, Γρᾶτῇ δὰ 
Ρτοράδηη ἃρεηάδπι ἰϊΐ, δ, 2. 

Σκέλος, οΥὰςξ ἵν, 29) 20. 
Σκεπάσματα ἱ, 5, το. ΟὈἱ δηΐεᾶ εὐδπὶ 

στεγάσματα. ποί.. 
Σκέπστεσθαι, ΘΟ Πάδγαγα νἱϊ, 3, 37. 
Σκευάξειν τινὰ, ἰπάμεϊε, ΟΥ̓ΠΔΓΕ τ, 4, 

ΤΣ: 
Σκευὴ, ἡ, νεϊίτας, οἶα ἵν, 7, 27. 
Σκεύη, τὰ, [ἌτοΟΙΠεΕ, ἱγηρεαϊπηεπία Υἱ, 

2; 21. γἱῖ, 4.) 18. 

χα 
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Ὑχευοφορεῖν, ροτίατε εἴ νεῆετε ἱπηροάϊ- 
Γηδηΐᾷ ΘΧΟΓΟΙτ5 111, 2, 28. 

Σ κενοφόροι, οαϊοηοϑ (ἀτοί μὰ8. ρογίαηίοβ 
Υ, 1Ό, 3. Π], ὦ, 28,1}, 3, 30. Σχέθ: 
φφόρα, (Σ. ϑηρία, Ἰατηεητα ἱπιρεάϊ- 
τηθητὶβ οηογαῖα, ἱπιρεαϊτηξηϊα ἷν, 3» 
ΠΡ 1» 170. Ἵν, ὃν 28. 26: 

Σκηνεῖν, ΘρῸ]ατὶ, οοην δια αἱ ἵν, 5.3 3. 
ν, 3,9. Υἱϊ, 3,16. σκηνεῖν εἰ σκηνοῦνν 

ἴδπάετγε, οαἴτα ροπετα ἰΐ, 4» 1.4. ἵν, 
ἘΠ. 10,2... 1 45 1ἴν δι ἐν 
ταῖς στέγαις, [Ὁ τεξὶὶς ἀερθγα ν, 5, 
20. ἐν κώμῃ ἵν, 7, 27. εἰ κατὰ τὰς 
κώμας, ἴῃ νἱοῖΒ ΟΠ Πιοσγαγὶ, σαϑιΐο- 
τιϊγει ἵν, 5, 23. σκ. ἐν ταῖς οἰκίαις, 

ὨδΌΪατα (Ὁ τεξὶϊς ν, δ, τι. σκ. εἰς 
κώμας, ἴῃ νιοοβ5 ἀενογιὶ νἱϊ, 7», 1. 
Σκηνᾶσϑαι παρὰ πὸν τσοταμὸν ἴτι ΡΪ4- 
ἰοπἷβ Βεῖρ. το, 14. Ρ. 379. εα. Αἢ, 
τιῖας Οοα. Βδρ. ἰὼ σκηνῶσθαι. αἱ 
ΟΡ. 12. εἰς σὸν λειμῶνα ἀπιούσας 
κατασκηνᾶσπαι ἴῃ κατωσκηνῶσϑαι. 

Σκήνωμα, τἀεΥγπδουϊαιη. ἰΐ, 2, 17. 
ἀογη!ο! τα νιἱ, 4, 16. Σκηναὶ, 
τεέϊα νἱοὶ, Τὰ Ὁ αυϊθαβ γα Πτ65 οομ- 
τηογηςαγ 11, 5. 7. 

Σκησπὸς, [Ϊ δι ΕΠ 915) 11. 
Σκηστοῦχος, [σαριγρεῦ: μα ἀϊοιηίεν 

ἐμημοδὶ ἐπ μία γερὶς, οἱ Οννῖ, 3, α- 
Τγῖς γεχὶϊ, φμία (πεῤίγα σεμβαμ 1, 6, 
ΤΙ; 89) 28. οἵ, δά Ογτορ. νἱϊ» 3, 17. 
4ϊ ἰοσὰςβ ρῥγορῖος Ἰδδιϊοηΐβ νατίεϊα- 
τεῖλ ἀαδ᾽τατ]οηα τ Ὠαρεῖ, σκηπαοῦ- 
χοι αὈΐαὰθ ρῖοὸ εὰηυοῃ 5 Παδεηάὶ 
Πηΐ, ΔΠ ΡΓῸ οσορηδτὶβ τορῖ8. δ α- 
τόσα βέπειε αἰραϊανι δεν εν 
]άφεη ᾿ϊ. Ρ. 436 εἰ 438. εἀ, ρῥηοτ. 

Σκίμσπους, (οὐϊοε5 ἐν σκίμοσοσιν Πα θοηΐ 
ν», 9. 4. υδἱ εάϊει 1 τὶ σειβάσι. 

Σκληρὸς τόπος, Ἰοοι5 ἀρεῖ ἷν, 8, 26. 
Σκόλοψ, [65 ν, 2. 5. 
Σκοσεῖν, ἴῃ Γρεοι 5 ΕΠ ν, 1, 9. Σ κο- 

σεῖσσαι,ς Ἰοοῖ παῖαταπὶ ΠιαπΊηὰς 
Γρθου ϊαγιὶ ν, 2, 8. 20. 

Σκοπὸς, (ρεσα]δίογ, ἴῃ ἔρεουϊα σοπῇϊ- 
ταΐῖι5, αἱ ορίεγναις ψφαϊά τεγαπὶ δ6- 
ἘΘΙῸΤ τν.25) ἐδύνν, Το 1ἴ- 

Σ κόροδον, ΑἸ]! τ νἱϊ, 1, 37. 
Σποταῖος ἔρχ. νεηὶϊς ποζὲς ἱπρταδηία 

ἀν», 16... 4] .ἵνν ρ δι ΤΌ, 
Σκότος, τὸ, Ἰοσι5. ΟὈΐσαγαβ, υδἱ 4αΐς 
ἸΔῈ 11... 5.7. 

Σ»υϑοσοξόται, (ἀφὶτἰατὶϊ δογιῆδβ. ἰπηϊ- 
τηῖ65 (ἀφ᾽ τατα πὶ Ἰδξῖα 111, 4».15. 
ὉΌΙ Σκύϑωι «. ἀξάϊ. 

Σκχύταλον, οἷανᾶ νἱϊ, 4» 1 5. 
Σκύτινος, Οοτϊαοευβ ν, 4, 13. 
Σρῆνος, αἰνξᾶγε ἱν, 8, 20. 
Σοφὴ, ῥτυάθηβ 1, 10, 2. 
Σοφία, τουῆςϑα ρετγίτὶα ἱ, 2, ὃ. 
Σ σανίζειν σῶν ἐπιτηδείων, σοπιπηεδίιι5 

Ρεηυτία ἰαὈογᾶγα ἰΐ, 2, 12. 
Σπάνις, Ρεῃυτία νἱϊ, 2, 16. σπ', βίου, 

τοὶ ἔδυ} γῖ5 ἰπορία νὶ, 2, 8. 
Σπάρτον ἰστρωμεῖνον, [8 τοτίι 5 ἵν, 

7» 15. 
Σπᾶσθαι, ἀτίηρετε 1, 8, 29. ἐσπασμέ- 

νοι τὰ ξίφη, ἐμ α5 αἰ εἰ ξὶ!5. νἱϊ, 4» 
τό. ; 

Σπένδειν, ΠΠΌαΓΕ ἵν, 3, 13. Σπένδεσϑαι, 
[άαβ ἴδσογε ἵ, 9, 7. 11], 5, 5. τ6. 
ἷν, 45 6. σπ'. σπονδὰς, ἴοεάι!ς ἔλσεΓα 
ἵν, 1,1. σπένδεσθαί σινι, Ὀεποβοί- 
πὶ ἰσεάεγὶβ σοησράοίς δἰϊοαὶ ἰΪ, 3, 
η. 

Σπολὰς, νἱάε δά Π|,.2, 20. 
Σπονδαὶ, ραξὶα, ἔσεάι5 ἱ, 9, 8. ἴΐν1, 

21. σαονδὼς ποιεῖν, “ὅπ. σπένδειν, 11- 
Ὀᾶτα ἵν, 3, 14. 

Σ πουδαιολογ εἶσίδαι, στανὶ 5 ἀε γεδὰς 
ἰετταοηότη παῦεῖο, βιᾶνία (6]106- 
ΤΑΥ͂ 19 Ὅν 28 

Σπουδὴ, [εἰ ηδτίο ἵν, 1,17. σαἸοττας5, 
{τὰ ἀϊὰ πΊ 1, ὃ, 4. σπουδῇ, {ΠΠ|Πτο γἱὶν, 

5» 14. 
Στάδιον οἱ στάδιος, τηδηΐατα 125. Ρδῖ- 

ΠΠΙΠΣ 1... 4.. 1. 4. ΠΣ 1. ΤΠ ἀν 
3. νἷ, 2, 5. στάδιον ἀγωνίζεσθαι, ἴῃ 
ἤαάϊο ἀεοογίαγα ἃ. 6. ἰεγμεὶ ἀξουγ- 
τετα 14 4}ϊ1 ἐρατίαπὶ ἀεῆρηδίαπῃ ἱνν 
δὲν ταὐτὸ 

Σταη μὸς, τηληῆο, οαῆτα : φπαπαο ἐ5- 
ἐγοίίως μη 7 τιρέδενι αἰΐφο ἰοοο ῥεγ- 
ποξίαΐ, αἰεὶ ῥίμγες ἀϊδς σου, αΥ μ᾽ ἷν 
Ζ,. 5.5. 75 141: 8», 1} 5» 12. {{Ὸ 
Ἰηίεῦ υἱμὰ οαῆτχα 1, 5; 5. 7. 1» 2; 
Πρρὰ 

Στασιάξειν τινὶ, ἀἰΠΠἀετα ΔὉ δ]. 1], δ, 
25: 

Στασιώτης, Ὁ. η. Υἱ, 4, 6. 
Σταυρὸς, νᾺ}}5, Ρᾶ]5, 1ω, φά, σκόλοψ, 
2: γεν ὃ. ἜΟ1. 40 Τῆς 

Σταύρωμα, οἰτουτηνδ ! το, ἀρ ΕΓ μὰ 
να] πὶ ΡΔ] 15 ̓η Εχὶβ πα μἰ τὰ τ ν᾽, 2» 
ἘΦ 18: 

Στέαρ, ἴεναπι, δελφίνων, Τάγαη ν, 4, 
2ὃ. ποΐί, 

Στεγάσματα, ετδηϊ ἷ, 5, το, υδὶ ἀςάϊ 
σκεπάσματα. ποί. 

Στεγνὸν, τεξτι ΠΊ νἱΐ, 4» 12. 
Σ τειβόμεναι ὁδοὶ, γὶδα ὑγϊϊ86 1, 9, 13. 
Στέλλεσθαι, οτηδτὶ, ἰηαϊ] 11], 2, 7. 

Σογ ἴδοειθ ν, 1ὸν, 13. χατὰ γῆς, 
τεγγεῖτα ἰἰετ ἔδσεσα ν, ὅ, 6. 

Στενὼ, Ἰοσᾶ ἀηραῇᾶ ἵν, 5, 1. σσενωσέ- 
ρας 1ἰϊ, 4. 10. ποῖ. οὗ πὸ στενὸν ἵν, 1, 
3. ποί, Σπενοχωρία, δΔηραβίοε 1, 50 

Σαίργειν, ἀΠΠρ τε ἀπέσηο ἰἰ, 6, 23. 
Στέρεσϑθαι, ρῥτναῖατα εἤξ, οᾶτεῖς ᾿ἰΐ, 
ΡῈ 

Σ τέρνον, Ῥεξϊυϑ ἷ, 8, 26. 
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Στεῤῥὼς, οοαδηίετ, ἕοτι! ἀπῖ πο 111, 19 
22. 

Στήλη, οἵρραβ, ριϊα ν, 3,13. 
Σσιβὰς, τοτὰς5 Βειθάσευς, ἴγαεϑ ἔγοη- 

αἴατη εἴ ΓΟ] ΟΥ ΠΊ ν, 9, 4. 
Σεΐβος, νεβὶρῖαΊ, ό, τ. νἱ, 1, 24. ΥἹ]» 

3» 43: 
Στίξειν ἀνθέμιον τὰ ἔμστρ. ρατίεβ σοΙρο- 

τὶβ δηϊετγίογεβ ᾿Ιηεἷ5. ριγα! ἰὈὰς πο- 
ἔαυρν, Δ,8.2. 

Στίφος, Βἰοῦα5, ἀξη πὶ ἄρύπεη, γπ4- 
ΔΙΗ6 ἐμ μι ἰ) ὃ, 13. 26. νἱ, δ, 
26. 

Στλεγγὶς, ἀ. 5. ἐηηεγῤγείς δα, ξύ- 
στρα, {τὶ }}15. 1,2. 10. μγως ὠς 
ὁγαΐ ἐῃ ὀαίπεις αὐ [γάϊες οἱ “γριποηία 
ἐχονΟΙ  ΑἸΟΥΜ ἃ σογῥογε γαάεμάα. 
Γηά. Μόνον, ἀφ “γι6 ργηηιαμὶ, ἱ, 8, 
2. ». 31. 

Στολὰς ιἰϊ, 3, 20, ποΐ, οΥς. ἵν, ́, 18. 
Στόλος, ΘΧοτοϊτα5 1, ΦΡ ΘΙΛΊ, εκ 2. 

δκρεάϊεϊο  “θ0.7...}}...2..10....}11;.1...9ι 
1ο. σσόλον ποιεῖσιηαι, Ἰἴεγ ΆΘοτα ἢ], 
3, 2. στόλ. σποιεῖσθωι τσάλιν, ἴῃ [{|- 
ὩδΙδ Ρεγρεγο. ἱ,..3. τό. 

Στόμω, οἤιαπη, δάϊτ5. φράϊ τι ἷν; δ, 
25. οἤίαπιὶ Πυτηϊηὶβ ν, το, 1. οὔὶ- 
Ὦπιν, Ῥοπεὶ νἱ» 2..1. Υἱϊ». 1.7. .ἃς, Ετὶ- 
ΤΑῸΠῚ ὩΡΤΊΘῺ [1], 4.5 42. 43. ἴτοη 5 
ΔΟΙΕΙ͂ ν, 4, 22. κατὰ σὸ στόμα «. 5. 
ν, 2, 26. Αττίαηι5 Ταξεῖς. ὉὉ] ἐχ- 
ΡΙ σας Μῇῆκος φάλαγγος, σὸ τυρῶτον 

ἔκ σῶν λοχαγῶν σύνταγμα, ὃ ὑπὸ 

μίων εὐθεῖαν τάσσεται ἀςτὸ κέρατος εἰς 

κέρας διατεῖνωαν" καλεῖσαι δὲ σοῦπο κιὶ 

πρόσωπον καὶ μέτωπον καὶ πρῶτον ζυ- 
“ὸν εἴ ςεῖ. 

Στρατεία, Εχροά {10 11], 1. 9. 
Στρασεύειν, ΘΧΡΕαΙ ΟΠ 6 ΠῚ {πο ρα γα 

ἰν 170 14. ἐπί σινᾶ,. ἈΥΙηἃ ΟΔΡΕΓΙΕ 
δᾶν, 8]. 11,1, 18. σπρατεύεσθαι, εχ- 
Ῥεάιτοπαπ Γαΐοιρεγα, ὈΕῈ]Π πὶ ἴη- 
ΤΕΣΓΟ, ΑΙ ΙΒ ΟΒΡΒΕΒ, 11..}1», 1ν2,.8.». 20. 

25. ν, 4, 34: δ... 24:1 ιν 1 ΟΣ 
στρ. εἰς σ΄. τ΄ χώρας, Εχεγοϊτα πηι ἀπ- 
σεῖα ἴῃ 80 ἰοσᾷ ἱ, 9, 14. 

Σαράτευμα, Εχεογοϊία 5 ἱ, 29, 18. σαἢτα 
1: ἘΈΣ. 

Στραπηγεῖν, δ. ρεη1:, ἀποετῃ ΕΠ 1, 4, 
3. ἡμῶν Ἰ1ϊ, 2.) 27. νἱϊ, ὅ, 40. σαρ. 
σῶν ἕξ, Ῥτοοξεξζιτα Π]ΘγΟ ΔΓ ΟΓ ΠῚ 
11) 6, 28. οορβεγθ εἰ!ρεγα [τε γ 14, 
ἴῃ φυρληδιοσα ᾿πσθάδτε ροῆϊμηι 
ΠΪ, 27. στρ. κάλλιον, Ποηποῆϊα5 
(αρρεάϊιαῖε σου ΠΙΙα ΤΏ 11, 2. 123. 

Σ-πρατηγία, ΤᾺ Ή15 ἱππροταίογιβ ν]]» 19 

41. ΟΟΠΠ] απ ᾿πηρεγδίουὶβ 11, 29 
13. 

Στρατηγιᾷν, ΤΠ Δ ΠΘΤΙΒ ᾿ΠΊρΘΓαῖΟΥΙ ἂνῖ- 
ἄσπι εξ νἱῖ, 1, 33. οί, Ηείγ- 
ομίας σπροτηγιᾶν πὸ ἐπιθυμεῖν, τῆς 

στρατιᾶς, δυϊάας τεξιῖυς σεξατην. 
γίας, ῬΏοΙ [μεχῖο. Μ8. στρατηγίδος, 
ὨδΌει. 

Σσπρατοπεδεύεσθαι, οαἰῖτα ῬΌΠΕΓΕ 1ἱ, 4» 
10. οαβτγα ΠΑΌΕΓΘ 1ϊ, 2,.16. ἵν, 4.» 
8. ἴῃ νἱοῖὶβ σου ΠΟΓΔΙΙ .Ἶ1».2..17. 
ἵν, 5.11, στρ. παρώ τινι, οαἴτα αἰ1- 
Ου)ὰ5 {δ αα] 1, 3, 7. , 

Σπραςτόπεδον, ΘΧΕΙΟΪταΒ ἷ) 10, 18. 
Συρεσ τὸς, ἰΟΤΏ ΕΒ 1», 2,22: 8, 29. 
Στρέφειν, ἴχᾳοβ. σοηνετγίεγα ἵν, 39) 26. 

στραφέντες, σοηνετῇ [ἰΐ, ς, 1. 
Σ τρουϑὸς ἡ μεγάλη, ΠιυϊΠΙοσΑτΊΕ] 8 

[..1.. 8..2: 
Στρωμα τόδεσμος, ἴα σοα5, ἴπ 400 νεῖες 
ἥτγασ θὲ τεοομάπηία, ἰἴΐασθε ἰοτὶβ 
ΘΟΠΙ ΓΙ ΠΡΊᾺΓ ΝΥ, 4... 13. 

Στυγνὸς ὁρῶν, νυ ἴογνὰϑ Ἰ, ό, 9. 
οῤῥ. φαιδρὸν ἐ ἐν τυροσώπῳ. 8.11. 

Συγγενὴς, οορηδίαβ, δ τς φιῖ φασι 672 
οἰυταΐο {μπ| ἀομαϊδ, Ψ. π. νἱῖ, 2» 

31. 
Συγγίγνεσθαί πσινι, Ὀοηνεηΐτε ΔΙ] ἐπὶ 

11, 5. 2. Μ᾽, 2, 16. ἀλλήλοις, σοῃ- 
δῖδάὶϊ ἱ, 2», 27. σοηζμεῖε αἷς σολλε ἷν 
25. πῆς ΘῊν 

᾿ Συγκάμσ τειν τὸ σκέλος, οτὰβ ᾿ηΠεέϊεῖα 
ν, ὃ, 1, 

Συγκατασκεδάζειν τὸ κέρας, «. ἡ, Υἱϊ, 

3».32. 
Συγκωταστρέφεσθαί τινι, αἸϊα απ δἀ- 

Ἰάνατε ἴθ [ΙΕ Πα ἷβ 4}}15 1ΐγ 1» 
14. 

Συγκεῖσθαι. εἰς τὸ συγκείμενον, ἴῃ 1ο- 
οὺπὰ σοηπίαςα πη, νὶ, 1, 4. κατὰ 
σὰ συγκ. “. π. νὶὶ, 2, 7. 

Συγπκόπαειν, Δἀ]ναγε ἴῃ σϑράεπάο ἱν, 
8, ὃ. 

Συγκύστειν, σοΟΙΓΕ ΡΓΟΡΙ 5, [ε σοπίτα- 
Π6ΓΘ 11], 4. 19. 

Συγχωρεῖν, οοποεάεγα ΡΝ, 2, 9. 
Συλλαμβάνειν, σοπηρτεπεπάετε, ἱπ 

ν᾽ σα] σΟὨ)ΘΕΓΘ ἱ,.1, 3 : ὅ, 4. 11}, 
Τὸ 

Συλλέγειν, σοηνοσᾶτς σΟΠοϊοΠ Ἔτη Π|Ϊ- 
᾿Ἰεπυν, ὁ... 3. 

Συλλογὴν σοιεῖσϑαι, (γη. ἀϑροίζειν δύνω- 
μιν εἰ συλλέγειν στράτευμα, ἀεἸ6- 
δα πὶ πα Πτὰ πὰ ΠΔΌΕΘΓΙΕ 1, 1, 6. 

Σύλλογος, σοηνόηϊαβ ν, ὅ, 22. ςοη- 
νεητ σα! τὴ ν, 7.» 2. 

Συμβάλλεσθαι, ἰητε!]εξῖο λόγους ἵν, 
6, 14. ποΐ. λόφον, σοπθίταοτε 60]- 
Ἰεπι, ἀε οοἷϊε ἰπίεσ ἱρίοβ σοηνθηΐϊε- 
Ὀδδν, υ.3. χεοήματά σινιν Ῥεσὰ- 
85 με ν Ἰχ ΑἸϊσαΐ ἵν, 12) 9. ξενίων, 
Ποίριεἰὰπὶ ἰηἰγα νἱ, 4.5 35. χριϑαὶ 
συμβεβλημέναι ἵσποις, Ὠοτάευπι ἰπ 
αὔαπι εἐαυοατα σοηρεῆατχῃ |ἰΠΐ9ᾧ 4» 
31. {εὰ νάδ δηηοί. 

Σύμβημι, ταῦτα συμβαίνοντες ἵν, 2, 

πο Ψο 
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3. ἤϑΌδηϊ Οοάά, υδὶ εὐἀϊίαν συνϑέ- 
μένοι, 

Μυμβοᾷν ἀλλήλους, ἱποϊατηατζε {δ πιὰ- 
ἴμο, οἰαπλοῖα Ἔχοίϊϊαγο νἱν 1, 6. 

Συμβοηϑίω ἵν, 2, ἴ. εχ οοῃη]εέϊατα 
Μαυτειὶ. ᾿ 

Συμβολὴ, σοπρτοδας ῥερηαη μη Υἱ, 

3.32. 
Συμβουλεύειν, σοη ΠΙΐυ τῇ ἄστεα ἴἴ,1, 12- 

νῖ, 4, 29. τὴν πορείαν, ἰτπ6 τ ΕΠ 
ἀυέξϊογεπι ν, 6, 12. συμβουλεύεσθαί 
τενιγ) ΘΟ Πα πὶ Ρόῖοτα δὉ8 ἃ]. ν, 6, 
ΣΕ ΠΕ ΔΙ ἢ, 7, ὦ. 

Συμβουλὴ ἱερὰ, Ὁ. π.νν 6, 4. 
Συμρμαδ)εῖν, Δἀϊαξταπι ΕΠ ἵν, ς, 27. 

ποῖ, 

Σύμμαχα, Δυχὶ]α, σοπηπηοάα, εδᾷ 
αυδὲ δα)αναηΐϊ σοπᾶίι5 ἃ] συ] 5 ἰἱ» 

4» 7. 
Συμιμετέχιν, ἈΠπα Ραγιο ρει ἢετὶ ΥἹ], 

δ. 17, 
Μϑυμμοιγνύειν τινὶ, (6 σοπ] αρεῦε ΟΟΠῚ 

Ὡἰο τ .2. 8. Ὁ» τ, Ζ4. 
Μύμσαντα, τὰ, ἀπίνετία, ΟΠ ηΪΆ ἴῃ 

ἀπῸτη οοἰ]εξϊα ἱν, 3, 2. τὸ σύμπαν, 
ΘὨΣΠΐηΟ ἴ, 55. 9.ὃ 

Ἰυμστεδεῖν, ΠΟ ΓΙ ΡΈΓΕ ἵν, 4, 11. 
Συμπίσαειν, σοπρτεῆϊ ἱ, 9, 6. 
Συμποσίαρχιος, ταλρ ΘΓ ὈΙ Βεπάϊ ν, 9» 

ζει 
Συμσράστειν τινὶ, ἀάγανατγε 8] Ό τ ἷ, 
ΠΣ Ἢ Ἣν ΣΕΥ ΦΆΤ. 

Συμπροϑυμεῖσιγαι, πὰ ΟΡΕγα ἀδΓΘ 
Ὁ ἘΠ με τ Δὲ 

Συμφέρειν τινὶ τὴν πενίαν, τοΟ]ετᾶτα ς,. 8]. 
εκζείζαϊέπῃ Υἱῖ, 6, 20. 

Σύμφημι, ἴἴὰ εΠπ ἀϊςο, αἷο ν, 8, 8. 
Σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ, Ἰα Π 15 εἴ Πο- 

ΠΕΠῚ5. ἀτιϊθ5. ἰϊ, 6, 18, σὺν Θεοῖς, 
Ἰθεοτὰπη ἱπηπγοτγία! πὶ Ὀδηεβςῖο 
᾿ἰΐ,.2, 8. τ. ν, 8, 19. σὺν ταῖς στο- 
λαῖς, δτηϊξῖ! ΠΟ] 5. ἵν, 5, 33. σὺν 
ἘΣΘΉΡ ΤῊΣ τῆ, ΣΡ Ὺ 2: 

υνάγειν, σΟηνΟΟΔΓΕ ἱ, 3.5 9. σολτέξατς, 
σοπίγα ΕΓ ἱ, 5, 10. 

Συναδικεῖν αὐτοῖς (ἐκ ποῦ), (Π6] τα πα [ο-- 
οἰεῖατε σαπ [15 ᾿ηἰτὰ 11, 6, 27. 

Συναιδϑριάξω, ἀεαϊ ἵν, 4, το. πο. 
ἸΣυναινεῖν τινί σι, σοποξάετα δἰϊοαὶ ἃ]]- 
4 Υἱῖ,.7, 31. 

Συνακούειν, ἐχαῦσιΙτε ν, 45,31. 
Συναλίζειν, σΟΠρβτΟΡΆτΤΕ νἹ], Κ)" .48. 
Συναλλάττεσϑαι πρὸς σοὺς οἴκοι, ΘΟ. 

ΕἸνῚθ 5 ἴῃ στδιίατη γΘαῖγα ἱ, 2») 1. 

Συναναπράτπω σὸν μισιλδὸν ΥἹΪ, 7» 14. 
γιοΐς 

Ἰυνάστειν μάχην, 

ἘΕΥΟ, Ἐν ΤῊς 

͵ ὃ 
Ρυξῃδτη οοτητη!ἴ- 

Ἑύνδειπνον ἐσοιεῖσθαι, Ἰαῦεο ἃρυά τῇθ 
ΠΟ ΠΑΓΕ ἴἴ, 5» 27: 

Σνν»διαπρώττεσθωι, ρϑοΙ[οἱ ἵν, 8, 23. 

Σύνδυο λόχοι, ὈΙηφ σοῃοῖίας νἷ, ᾿Ξ, Ὁ 

Συνεισέρχεσθάι, πὰ ἰηρτεαϊ ἵν, 5, 
10. 

αν τ δά)]αναγα οἱ επιεγρδης 

ν» 5» 7: 
συνξευσιρίζειν, δάϊανατγε 'π τε σοπιρᾶ- 

ταπάᾶ ν, ὃ, 25. ποΐ, 
Σωηι δὴ ΠΟΙΏΡΓΟΌᾶΓΕ ν᾿] ὙΣ Ὑγ8. 
Συνεπισπέσθωι, Ψ. η. ΥἹΙ, 4, 6. 
Συνεπισπεύδειν, Δἀὐανατεα ηο σεϊδιίας 

εὐπογραηΐ 1, 5, 8. 
Συνεσιτρίβειν ττάντω, οτηπία ογηπὶπὸ 

Ροτγάοτα ν, 8, 20. 
Συνέρχεσθαι, οοηνεπίτε ἀε!δεταπάϊ 

σδαία 11], 5, 7 

Συνευπορέω, ἀς ΠΟΟ γερο νἱάβ ἀϊξια 
λα ν, 8, 26. 

Συνέχειν, σοητίπετα ἧς ἀἰ!]αθαηῖατ νἱΐ, 
ὦ, 8, 

Συνήδεσνγαι, ΠΟΙ]ϑοιατὶ, βταία]αγὶ Υ, 59 
8: Ψ|1, 7) 45: 

Σύνϑημα, τείζεγα τα] ατὶβ. 1, 8, τό. 
ν],. 3. 26, νἱϊ, 3, 34. ἀε αῦο ςοη- 
νεηϊΐ ποτ ΡΙΌΓοΒ ἵν; 6, 20; 

Συνιδεῖν ἦν ἡ βασ. ἀρχὴ ἰσχυρὰ οὖσα, 11ὶ- 
σοθαῖ ᾿ητΕ]]Πρετε Βερὶβ. ᾿τηρετ τη 
εξ αι λατη 1, 5.9. 

Συνίσφημι, σοτηπηδηάο 111,1, 8. ν, 9» 
23}. συνίστασθαι, σΟΠΙΡΊγατγθ, (Ὀοΐε- 
αῖθ ᾿ὨΓ6 Υ, 10.) 9. συστάντες 

ἀϑρόοι, ΘοΠρΙΟθατΙ, σοἰ θξὶὶ ἰπ α- 
ΠῸΠῚ ΨΙ], 3) 47. ἱπισικὸν συνεσσηπὸς 

ν]1, 6, Ζό6. ποΐ. 
Σύνοδος, ΠΟΠΡΤΕΙΗ͂ 5, ἐδ γ11 111 7} 11|77| ἦγ: 

ῤέπμε ', 10, 7: 

Σύνοιδα ἐ ἐκαυτῷ τοάντα ἐψευσμένος αὖ- 

σὸν, οἸο Επὶ ἃ πη6 οτηπίηο εἢδξ ἀε- 
σεριὐτῃ 1, 3, τό. 

Συνολολύζειν, σΟΠΟΙΑΓΊΔΙΘ ἵν. 35 19. 
ῥιοῤγῖε ἀ(ε γημίογιόμς ομη σἰαηηογε 
ῥγεοαηηὀμς ἐπ γαογὶς. υἱά, (ὐαγαμδονις 
αὐ Ατλεη. νἱῖ. τὸ. 

Συνορᾷν ἀλλήλους, ἱπταεΥ] [δ 1ν») 1» 11. 
Ὑ52. ὙΠῸ 

Συνουσία, ἙΠΟἸ]ο αἰ Τῇ 11, 5, 6. 
Συντάτσεσθαι, δοίεπ ᾿ηγαετα ἴ, 3, 

14. ἀϊρετίος εἰ σοηξα!ο8. πῃ οτάϊ- 
ΠΕ τεάΐρετγε ἷ, το, 5. συνταξάμενοι, 
᾿πῆταξὶὶ νἱ,. 3, 30. ῥδοίίοι ν. ἡ. Υἱϊν 

1, 35. 
Συντίϑεσθα,, ῥδοῖίοὶ 1, 9, 7. σοῃῇ!- 

ταῦτα, φεγαδιφαε; ἸΝ, 2, 1. 2. φι- 
λίαν, ἀταϊο ἃ πὰ ̓ ΠΪΤΕ 1» 5. 8. ναῦς 
λον, ῬΙῸ ττα]δέξα τπθγοεξάεξτη. ρδοι τοὶ 
ἡ, τὰ. 

Συνσομωτάπη ὁδὸς, Τα ΧΊΠῚ6. ΟΟΤΉΡΘη- 
ἀϊατῖα νὶᾶ 11, 6, 22- 

Συντράπεζοι, σοηνίξϊογαϑ ἴ, 9,31. 
Συντρίβειν, ΠΟ ΓΙ ΏΣΕ͵Θ ἵν. 7; 4: 
Συῤῥεῖν οἱ συῤῥνεῖν, σοπβσος ἱν, 2; 19. 

0 Ἂν ἧς 
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Μῦς, ἄρεῦν, 3» 10. 
Συσκευάξεσϑαις ΘΟ] Ἰχεῖς ναίβ ἱ, 3» 14. 

Ἶ, 1) 2. ἢν 4), 36. υὐδἱϊ εταὶ δηῖεα 
τσαρᾶσκ. ἃ 

Σύσκηνοι, ΠΟ ΒΕΓΠΔ]65 ν, 7, 15. 
Συσπᾷν, οοηΐαοτς, σοηῇπτηϊηροῖς Γαΐὰ- 

115 1, 8. Τὸ. 
Συσπειρᾶσϑαι, σΟΠΡΊΟΌ ΑΓ ἱ, 8, 21. 
Συσσπουδάζειν, πᾶ οοἰεταἴδτλ δα ἢ ϊ- 

Ὁ6ῚῈ 11,. 3. 11ς 
Συστρατεύεσθαι, Πα ΟὐΓᾺ σΟΡΙ 5 ζαἷ5 

ΡτοδοΙΙοὶ ἰ, 4, 3. ν]1», 3») 14: 4) 20. 
21. 

Συσαρίφειν ἱ, το, 6. υδϊ νἱτἰο ορετᾶ- 
τὰπι τεϊϊδϊα πὶ συστραφέντες νετὶ 
στραφέντες Ἰοσασπι οοσυρανῖξ, 

Συχινοὶ, ΟΟΓΊΡ] ΓΕ ν, 4; 16. συχνῷ 
χρόνῳ ὕσσερον,, Ιοηξο τετῆροτα ροῖξ 
Ϊ, 8, 8. συχινὸν, ταυττη, ΓΠΔΡΠΟ 
(ρατίο ἱ, 3».10: 

Σφαγιάξεσθαι, νἱξιτηατη τηδέϊατε ἱν, 
3. 18 ἡ δι, δι ιν δι νι Βγυδν 

Σφάγια, σχῶ χα ἵν δ. ἃ 5 .ν,.3.,,10. 
νἱ, 3, 8. 21. νἱάδ ἴῃ ἱερά. 

Σφαιροειδὴς, ἴῃ τηοάπτη ΤρΏθΟΙξΕ Υ, 4» 
ἘΥ 

Σφάσσειν, Ἰυροΐϊατα ἵν, 5, 16. σῷ. εἰς. 
ἀσπίδα, Τἀτιρ αἰ πετὴ νἱξλί πλδ8 ΕἸ ρῈο 
ἘΧΟΙΡΕΓΘ 1» 2» 9. 

Σφενδονᾷν, ἔχ ηϊ5. αἱἱό 111), 3, 7. δι 
Εάά. νεῖῖ. ἐσφενδόνουν. 

ΣφΦενδόνη, ἴα πα 11], 3, 18. ΗΒ 
ξαπάα οτη! τη 111» 4» 4. ν; 2» 14. 
ν", 8, 18. 

ΣφΦενδονήτης, [απάϊτοτ 11ϊ,.3ν,. 6. τό. 
Σφοδρὰ ἔνδεια, Ἰῃρσεηβ τοῦτα ρεπυτίᾶ 

1,. 80. 18ε 
Σχεδία, ταῦθ, ΠΑΡ] ΠῚ ΕΣ ἰετῆρογε 

πτιαξζατη 11») 4» 28. 1» 5, 10. 
Σ χεδόν σι, ρΡτορεπχοάμπ)ι νὶ; 2, 20. 
Σχῆμα, ἰοττηᾶ δοίεϊ 1, 10, 10. 
Σχίζειν ξύλα, ἤπάετε Ἰίξηᾶ 1. 5» 12. 

ἵν, 4» 12. 
Σχολαία πορεία, ταγάτη ἰἴασ ἷ. 5 9. 

Σχολαίως, (ἐρῃϊτετ, τᾶταε 1, 5, ὃ- 
Σχολῇ, ἰάτάθ ἰ1ϊ,4.. 27. ἵν» 1, 16. 
Σχολάζω, οτἱατα εἰ τὶ ὶ ἢ, Ἂν, 2. 
Σώξεσθαι, [ε ἴεγνᾶτα 1ἰ7.1,. 19. [αἰ να πὴ 

τεάϊγε ἴπ ρϑίγιαπη 111,1, 6. {ΑἸ νυ τα 
ἀϊσεάετε νἱ, 4» 18. ἐπὶ ϑάλ. [αἰνὰπι 
Ρεινεηῖϊγε δὰ τηδῖρ νἱἷ», 3, 20. εἰς 
Ἑλλάδα, ᾿ποοϊατηξτη τεάϊτε ἰῃ στρ- 
οἰδΓη ΥἹ, 2, ὃ. 

Σῶς, (αἰνὰ νἱϊ, ό, 32. 
Σωτηρίας μισθὸς, ταδτοῦβ ῥτῸ τϑάϊϊα 

{αἱνον,. 6, 31. 
Σωτήρια ϑύειν, ΟὟ [α]υΐεπι δοσερίδπι 

λοτὰ ἴδοετς 111, 2) 9. Υ, 151. 
Μωφρονίζειν, Θοττίβετε, 84. τηθ] γε τα 

ἔταρεπῃ τεάποετγο, ἰῃ οἥϊοϊο οοπιὶ- 
πεῖε Υ, 9) 28. ΥἱΪ, 7) 24. 

Σωφροσύνη, ταοάεῖία, πιοάεοταίίο ἱν Φ; 
3. 

Τ, 

Ταρμιεύεσϑαι, Ῥτο ἀτοίτῖο ᾿πδπίζαθτς 11» 
5, 18. 

Ταξίαρχος ἷν, 1, 28. γυμνήσων. 
Τάξις, οτάο ἱ, 2, 18. ἐν σῇ σάξει, ᾳο 
ἡαϊαας οτάϊηθ ν, 59» 21. ἐν τάξει 
ἵσεσϑαι, (εᾳαὶ οτάϊῃς {εχνδῖο' Υ, 4, 
24. ἷ, 8, 19. ἐν τάξει ἔχειν πρὸ αὖ- 
ποῦ ΈΥ Ῥᾶυοοβ δηῖα [6 Ὠαῦεῖς 

. αἱ οτάϊηοπῃ [δχναγεηῖ ἰ, 79» 19. τὴν 
τάξιν ἔχειν, σοηἰταίατα ἐπ οτάϊπε 
ἵν, 3) 29. Ταῖϊο ΔΡΤΩΪ 15. 111, 4. 19- 
43. τάξεις, ἀφτηϊπα ἐεσαμάστη πᾶ- 
το Π 65 ψ. 2. 1. 8, 8. Οετγίας πα π|6- 
ΤᾺ Ρεαϊταπι, ΟΟΠΟΙΒ ἱ, 2») 16. ἷ» 8» 
14. ἵν. ἢ. 2- 

Ταπεινὸν τυαρέχειν, ἴα ατη εἴ ἱπίοϊςη- 
τᾶ πὴ 8]|10} 5 γᾶ ετα ᾿ἰ» 5.» 13. 

Τασεινοῦν, ἀδρτίπηετε Αἰ Ἰου)ὰ5 ἰααπε 
εἴ Ἰαξϊαηταπι νἱ, 1ν 18. 

Τάπιδες, ἰἀρεῖεϑβ νἱϊ, 3.) 18. 
Ταράττειν, τὰγθάτατη πιοταπηαὰς ἅ8- 

ἑϊογεῃλ εξ ν, τὸ, 9- 
Τάραχος, τὰ πη] τὰ ἱ, 8, 2. 
Ταριχεύειν, ἴὰ] 6 οοηάϊτε ν, 4, 28. 
Τάτπεσθαι, Ἰοσὰπιὶ σᾶρετς ἱπ δοὶς ἵν 

75 9. σύν τινι, ἃ αι υ.5. δἰ συ]ὰς 
ἤατγα 111. 2») 17. τετωγμένοι, ἰπηῆτα- 
ΕἾ 11],.3., 6. σα γϑ εὶς, ἸΠιι5 1;.6, 
6.. ποῦ, ἀμονό» 22»: νννή.. ,18 ἐδὸ: 8... Υ᾽ 

Ταύτῃ, Ὠοο ἸοσοΟ ἵν, 5» 36. Ὠᾶς ἷν, ὅ, 
21, Πᾶο νὶὰ εἰ ταιίοῃβ. 111, 2) 32. 
ταύτῃ ---ὔτι, ῥτορίοτεα---αυοά 11, ό, 

Τάφος, (ἐρυ]ογαπι ἷ, ό, 11. 
Τάφρος, [οὐ] οὐτὴ ἄρρβετῖα νἱ, 3. 3. τὸ 

ὀρυκτὴ, [ΟΠ ἀιιξϊα ἱ, 7.» 14. «. ἄνα- 
βεβλημένη, ἰοὔα ἀπέϊα Ὠμπιο ἐξεῖᾶ 
δ» 2) 5: 

Τάχα, [οσιδδξ ν, 2, 17. ΤΏΟΧ πο 
ἵν, 4» 12. ποί. αἱ Ογτορ. ἰἰϊ9) 3) 66, 
τ κα. 13. 

Ἰαχὺ ἥκειν, Ὁτεν! γεάϊτε 11, 3, 6. σὴν 
ταχίστην, ΠΗ Δ0. ΡΓΠγὰ πῇ ἱ, 3,14. 

ὡς φάχισσα ἕως ὑπέφαινεν ἵν, 3)»9. 

μοί, 

Τε, αὐφοίπμίε ῥγο καὶ ἷν 9, 5. 11}, 2.16: 
4; 24. γοφῥοηιά εἰ οὔτε ἵν, 5. 28. 

Τέϑριππον, συδάγίϑ5 9. 2» 24: 
Τείνειν ἄνω, (τί τη τεπάετα ἱν9 3, 21- 
Τειχίζειν, τα Πῖτα νὶ], 2, 26. 
Τεχος, ΤΑ] 11,» 4..4...11},. 4...10. 
ΥἱΪ, 3, 19: 5. 8. πηοξδηΐα υτοϊβ ν, 
59} .6.. υἱϊωυΣ,..38.. 3.8.1... 18. 

Τικμαίρεσθαί τινι, οοῃ]εξιυΓΆΤΩ σϑρεῖς 
ἐχ δἰίᾳυξ Γα ἵν, 2, 4. 
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Τικμήριον, ἱπαϊ οἶα τ, Πρ. 1ἰϊ,) 2» 
13. μεφ. μὲν ἱ, 9» 29. 

Τιλεῖν, (Οἰνογα νἱϊ, 1, 6 : 2, 27. 
Τιλευσᾷν, νἱτατη βηΐγα Ϊ,.9,1: 1,1, 

β ϑλίσοο τἀηάεπὶ ἵν, 4, 16. νἱ, 
1. 

τίλη, σὰ, ἐρθοτῖ, τηδρ γαῖα 8 ϑρατίαᾶ- 
ΠΟΙῸ ΠῚ 11, ό, 4. γι 1, 34: 

Τίλος, ἐληάστα ἢ ἤν... 1.2... 11... 9 Ζδων, 

γϑϑ. 
Τιμαχος, [τα πὰ τῇ ῥγοῤγῖε {αἰ {)η6γ110-- 
ΤΗΝ, 4, 28. 

Τίναγος, νδ πὶ Ῥα]α τα νἱϊ, 5, 12. 
. Τερεβίνϑινον, “. σι. ἵν, 4513. 
Τισραμοιρία, ἀυδάταρ! πὶ Μιὰ 26.: 

»εῖς 
Τεῦχιος, νὰ Νν, 4. 28. νἷϊ, δ, 14: 
Τεχνάξειν, Ο4}}146 ἄρξτα υἱῖ, ό, τό. 
Τίέχνῃ τυάσῃ καὶ μηχανῇ, ἴατητηο τα- 

ἄἴο, Ψ. π. Υἱϊ, 2. ὃ. 
Τέως ΥἹΐ, 79. 5.5. ΡτΠΊ ΠῚ νἱ, 1, 5. 8η- 

ἴξδ ν]Ϊ, 5, δ. 13: 6, 20. Ρᾶτιϊοῖρίο 
Ἰαπέϊζατη ἵν, 2, 12. πο. Ν, 4» 16. 

Τῆδε, ὮΟΟ ἰοοο νἱϊ, 2. 13. τῇ μὲν, Πᾶ- 
ξϊεηυβ, εχ δ ρϑτίε, ἰἰὰ ν, 9,» 20. 

Τήκειν, ΠΙαυοβεή ἢ ἵν. δρ πδι 
Τήμερον, ὨΟαΙΕῚ, 9. 25. 

Τιάραν ὀρθὴν ἔ ἔχειν Δ.) Εν .2.3.:: ΤΟΣ 
Τιαροειδὴς ἐγγυτάτω, ΡΓοχὶ πη8 Δ σα- 

αἀφῃ5 δὰ ἰἰᾶγοθ ΠρυγΆΓΩ Υ, 4. 13. 46 
ἥξωνα ἔϊαγα υἱά. Βν17}01. ἐε Κ. Ῥο 

1.48. φφ. 
Τιϑέναι ἀγῶνα, ζεΥΔΙΊΕΠ ῬΓΟΡΟΠΕΤΕ ἷ, 

2.10. Τίϑεσθα, τὰ ὅπλα, αττηδίοβ 
ΒΟΠΠΠΘΙΘ, ᾿. .δ.. 4. ν,. 2,:16 153» 
δι 2 ον εν Ἀρ. Ν νέϑου βου μεῖον 1. 
22. ἴ» 5) 14. ϑέμενοι τὰ ὅπλα ἄνε- 
παύοντο, [Ὁ ΔΓΠῚΪβ εἴ δοὶδ οὐ μὰς 
ζοπαυϊε(οςθδηῖ ἬΘΗ ΠΥ 
ὅπλα εἰς τάξιν, ᾿η γα δε !5 Ὡν πέμα 
ἘΌΠ ΘΙ 11.2.21»... Ὁ, δ νῖ, σι. 
«ὰ ὅσλα ἐν τάξει ἴϊ, 2, ὃ. τίϑ. τὰ 
ὅπλα κατὰ χώραν ἰὶ, 5, 17. τίϑ. 
ἀντία τὰ ὅπλα ἵν, 3, Ζό. ἴπ ΖΕ]1ὰ- 
ΩΪ ν. πο δια 3. Κροτωνιώταις γὰρ 
ὀναντία ὅπλα ϑέμενοι ἀνάστατοι ὑπ᾽ 
αὐσῶν ἐγένοντο. τη] εχ Οοαά, πιὰ- 
ἴαν!τ ἴῃ ἐναντίον ῬετγΖοηΐα5, εἴ ηαὶ 
ἄσπσοτη εαπὶ εσαις! ἴὰπι. [Ιἢ ἴοτ- 
Ταῦ ἢδο ᾿πἰδγρτεῖαηάα στη] εἰ{ἀτὶ- 
ἃ ΠῚ δγγαγαηῖ νει ἘΠ ΠΊταὶ εἰἴᾶτὰ [ἡ- 
ἴεγργείεβ Ποπιετὶ, ΤΠυογ ἀϊάϊς εἴ 
ἰοσατα ἰοστὶρίογατη. Ἐδέϊατὰ ἴῃ 
νᾶτὶ ἱπάμσετα δὺὸ5 δορτεῆας εἰ 
ῬγΓταὰβ τεσεπτογατη Βγάπο. Ί]ρΡε- 
Τὰ5,) (δ! ]ὰ5, ἴῃ Οοιηγηξηςαγ 5. δὰ 
ΕὲθΌ1] Ῥτθρ. ἔνδηρ. 13. 6. 10. ἢ. 
68. εἀ. [εσ. 4αὶϊ ρτγϑοαρία δδάθπ 
Ῥϑυϊο δοσυγαίίοτα ΡΟΙ αἰ ἰπ ᾿ἰΌτο ἀα 
Ος. Ὀιξι, Τἀ!ουβτηθ. Ρ. 297-300. 
δαπῖ τἀπιεη δάπις ἰοοδ πο ῥαιοᾶ 

(οτὶ ρίογα τη, ἴη ααϊ 5 ἰεδῖογ διΐδη.- 
τὰ5 Δάποτεαῖ, ααϊθυίηας ᾿ηίεγρτε- 
τα] ηθ πὶ [Πὰτπὶ αυδαγαρ] σετη ἃ 
νίτο ἀοέϊο ροῆιαπι πα }}Ὸ τηοάο 8ο- 
οσοπητηοάδτγα ἰἰσεαῖ, ἴ)ε Ἰοοὶβ Χε- 
ΠΟρΡΠΟη ταὶ ἤθη. ΠΆΪΠῚ ἀἰ(ριοίεη- 
ἀυτη εἢ ; δηΐθα (ἀπ νεΐο πη 
Ἰητεγργεῖα πλ δτγούθη δηηοίαγε ἰὰ- 
Ὀεῖ, 4] τεσθητοτοβ ΠΟΠΏ Πα ΔΓΩ, 
{ΓΔ [Ψ6ΥΓῸ5 οὐΔ ΠῚ δρῖῖ. ϑοῃοϊαῆες 
αυϊάστῃ ΤΠ πον ἀϊ 15 {τ ρ] σα πὶ δῖα - 
11 ἱπιογργθιαιοηθτη ἀϊξλίου!β. Ρτὶ- 
ταῦτη ρίαν σἰϑεσία, σὰ ὅστλα ᾿ἰὈτὶ 
4. ΠΔΡ. 44. εἴ ἸΌτο 8. Ἰητεγρτείδίοῦ 
ἀσοτίϑεσθαι ; [δἀ ἴῃ ΠΟΤῚ 2. οᾶρΡ. 2. 
Θέμενοι εἰς τὴν ἀγορὼν τὰ ὅπλα εχ- 
Ρ᾽᾽οαταγα5. δάπιθει νευθυ ΠΊ περισί- 
εσθαι, αυοά εἴ αἴὴα ᾿ηάμπετο. 
Ιάεπὶ τὶ 2. σᾶρ. 2. σίϑεσθαι παβ' 
αὐτοὺς τὰ ὅπλα ἰπτεγρτείδίατ σὺν αὐ- 
σοῖς ὁστλίξεσθιαι, ΄αὰϑ ῃοη εἰ ἀϊνετ- 
ἴᾳ ἃ Ῥτίωογθ (τοεριτίϑεσθαι, τὰ ὅπλα) 
Ἰητογργείαιιο, Ηδπο εαπάεξτῃ {εου- 
τὰ5 οἱ Ηδτροογάτο εἴ 4] επὶ ἐχ- 
ἰοτρῆι ϑυ 1485, ἈΌΙ ροηϊῖ : ϑέμενος 
σὰ ὅπλα ἀνχὶ τοῦ περιϑέμενος καὶ 

ὁσλισάμενος. Δημοσϑένης καὶ Ὅμη- 

ρος καὶ Αἰσχίνης. Οτδίοτατη 4υ]- 
ἄεπι ἰοοᾶ ροίασγας Ἰητεγρτείαϑ : 
Ηοπηδτῖοαβ δαίεπῃ ἐχῖαϊ {ΠἸδΐ5 2. 
γετία 382. 

νῦν δ᾽ ἔρχεσϑ᾽ ἐσὶ δεῖπνον, ἵνα ξυνά- 
γωμεν" Ἀρηα" 

εὖ "μέν τις δόρυ ϑηξάσθω, εὖ δ᾽ ἀσ- 
πίδα ϑέσθω, 

εὖ δέ σις ἵπποισι δεῖπνον δότω ὠκυ- 
πόδεσσι. 

ὉΌῚ τη8]6 ΘΟ Πα ψεπεῖα τσερίϑεσθε 
ἱπταγργειαηίαγ, ρᾶα]οὸ τεξϊ!5 56 Πο- 
Ἰΐογα πὰ Ὀγανί απ ἀξϊοτ εὐτρεπισάτω, 
τεξϊε δγηε 2ημέγμενε, γπμηαίμηι εἴ 
ῤίμτ γεάάεγε (τμίμι, Ῥάᾶτατα ἴς 
δὰ Ρᾳρῃηαπι τ 165 Πογίδγυγ ἱπηρ6- 
Γαΐοῦ, εἰ ἤη}}}5 εἴ ἰοουβ5 Χεμο- 
ῬΠοηι5 ΠΕ] επἸσογατη 7, 5», 20. 
ὅτε τοαρήγγειλεν αὐτοῖς παρασκευά- 
ζισϑαι ὡς μάχης ἐσομένης, τοροϑύμως 

μὲν ἐλευκοῦντο οἱ ἱππεῖς σὰ κράνης-- 

πάντες δὲ ἠκονῶντο καὶ λόγχας καὶ 

μαχαίρας, καὶ ἐλαμπρύνοντο τὰς ἀσ- 

σίδας. ΑἸ ηἰ5 εἢ [επτεητα Ἰοοὶ ἰπ 
Ογτὶ ἀϊοιρὶ πα νὶ. 5». 3. Ὁ] Ογτὰς 
τι ἢ 65 ἰοοϊογα πὶ Ποτίαϊωγ, αὐ ἴῃ 

ΓΘ ΠτΟΥΙ5. ΟΣ Δ ΠῚ Δρρδγαϊδι σΔρ]- 
δηῖ: τὰ δ᾽ ἐν ταῖς σκηναῖς αὐτοὶ ὁρᾶτε 
Ϊ. 6. οὐταῖς εἰ οὐυὐβοάϊτε) καὶ σὰ 

δεῦλα εὖ πίϑεσϑε" οἱ γὰρ ἐν ταῖς σκη- 
νωῖς οὔπω φίλοι ἡμῖν. ΟΌΪ Ζευίδηας 
Ιηάοχ ἐχῥεαάϊγε αγῦῆηα, ἐπ ῥγοηπίμ ἦκ- 
δεγε ἱπιογργοίδίασγ, Ῥοίετγίοῦ γατὶο 
νογῖοσ οὔ, 



ἹΝΌΕΧ ΟΘΟΕΖΕΟΙΤΑΤΙ5. 

ὕϊε ετῖξ πε πη! "δ, ὅπλα ἰπῖετ- 
ἀυτγῃ Πιηρ] Ἰοἰτετ Ροηὶ ΡΙο οδῇτίς, 
αἱ ἴῃ Οντορ. νἱΐ. 2, 5. ὡς εἶδε τὰ πῶν 
Χαλδαίων ὅπλα ἔρημα. ΟΌΙ ἰἀπηε 

ἱεηίογῖα νϑτίεσε τηδὶ υἱὲ Μαυτεῖαβ. 
Βδιϊοηεπὶ ἢρη! βοδτίοπΙβ ἐχ 8] }Π[οὸ 
Απδθαδίεοβ ᾿πίεγρτεία ΕΧΡ Ιοᾶτγα οο- 
τπᾶῖὰβ Τὰ πὶ δὰ Πεϊ!επίοογυτη 1 Ἶϊ.. 4» 
6. δὶ εῆ: ϑέμοενος δὲ τὰ ὅπλα ὅσον 
«οἷα ἢ σέσσαρα στάδια ἀπὸ τῶν φρου- 
φῶν, ἡσυχίαν εἶχεν. ΑΌΪ ΞδτιΓὴ Ιεροῖ- 
τ: ἐν πούτῳ ἀναλαβόντες οἱ στερὶ 

Θρασύβουλον σὰ ὅπλα, δρόμῳ σπροσ- 
ἐπίσισον. Ἐκ νεγθο ἀναλαμβάνειν ἃρ- 
Ρϑῖεῖ αγπηᾶ σα] απ ἀεροῆία ἔα! 
δηίξα, εἴ δά ἱπηρϑίιτη ἰδοϊεηἀ πὶ 
ἀείπάε γείαπιία. ὅσλα τίϑεσθαι ἱρὶ- 
ἴὰγ σὰπὶ ἀδ αυϊείθ εἴ οδίξγ5 ση}]}- 
ἴχμπιὶ Ροηϊίατγ, [ἴα νι ἀδίαγ ἱπίεγρτε- 
ταπάσπη, αἴ οαπὶ ΟΔ}1ο Γἀρτα πο- 
τηϊπαΐο ἰηίε! ΠΠρατη5 ἤἥπιὰ] δγπιᾶ 
ται τατη ἀδροῆία εἰ Ὀτγάΐϊηθ δῖα 
τεητοτῖα ἴῃ οατι5 οοἸοσαία. Ηΐϊπο 
τυρὸ τῶν ὅπλων ΑῃδΌ. 1]. 4» 1.5. ἀμί 
“αθνα, ἔξωθεν τῶν ὕσλων ν. 7, 21. 
ἐκίγα σαμγα, εἴ ΟΌϊ ἀ6] 1 εγαηΐ ἀἄποες 
εἴ σεηίαγοηθθ. σοηρτορδί, εἰς φὸ 
πυρόσϑεν τῶν ὅπλων ἐκαϑέξοντο 11]. τι 
33. υἱ Ηοτγηετοἱ ἀπσε5 πίε οαἰἶγα 
εἰ ἰοῆαπι ᾿οἰγοα πὶ οδτα ἀιξὶδη, 
ἀεἰ! Ὀθγαηΐ ᾿ἱ, 1Ο, 2Ο1. 

Ῥαϊο ἄϊνεγία εἰὶ γαίο, στὴ πΠλ1- 
᾿πτε5. αἰίααο ρῥτοίεξε (αδίτο, οοηῇς- 
Ἀυηὶ ἴῃ ἄγη, οἱ σίϑισϑάαι, σὰ ὅ- 
σλαᾳ ἀϊουηῖαγ, [ἴτὰ ΑΠδΔΌ. ἱ, 5, 13. 
ΟἸ ατοἢ 8 Ἰπ] ατῖδπὶ ρα 5 ἃ Μεηο- 
πὶβ τα εἰ καταφεύγει εἰς πὸ ἑαυ- 
τοῦ στράτευμα καὶ εὐθὺς τσαραγγέλ- 
λει εἰς τὰ ὅσσλα, ηαάεπὶ Ἰοσατα ἰρίε 
Χεπορῆοη οπτηϊατη ορτίτης ἰηΐετ- 
Ῥτείδίασγ, ἄστη οἀρ. ὃ. (εξὶ, 2. αἰῦ: 
«τοῖς τε ἄλλοις τᾶσι παρήγγελλεν Ἐξο- 
σπλίξεσθαι καὶ καϑίστασδπαι εἰς τὴν 

ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. ἸΜεποη ἱρίε, 
ὉῚ τυτθᾶϑ σοηοί[ἀτὶ νἱάεῖ, ἐπὶ τὰ 
ὅπλα τρέχειν ἀϊοίτατ : ἢ Ῥτοχοηὰβ 16- 
ἄατε τὰγθα5 νοϊες εἰς στὸ μέσον ἀμ- 

᾿Φοσέρων ἄγων ἔϑεσο τὰ ὅπλα καὶ 
ἐδεῖτο σοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα. 

Ογτὰβ ἀεπίηαυε δσσυτίθδηβ ΟἸδατγ- 
συ εἴ Μεηόοηθία (εἀδῖ ; ἰὰη 86 
παυσάμενοι ἀμφότεροι κατὰ χώραν 
ἔϑεντο σὰ ὅπλα, ὶ. 6. τεφγείζἝμς μίον- 
γε αὐ σαμέγα ἐμ ἵπὶ ἰοομετη, “01 αη- 
ἑεα ῥοβία ἡμεγαηΐ, αὐπιὶς ἀερονεϊς 
“οηφμῖίευϊ!, πο ἀρρᾶτεῖ, Ἰηῖοτ- 
Ρτέῖεβ νείογεβ, 4αϊ ϑέσϑαι τὰ ὅσλα 
Ἰπίεγργεῖδιι ἔὰπὶ ἀποθέσει, Ἅ4ερο- 
ΜΕΥ αὐ, ΠΟΠ ΟΠΊΠΙΠΟ ἃ Τεηΐα α1- 
ξτίοη 5 αρέτγαῖδ: νόγὰπὶ δαάϊα 
ΟΡυ5 εταϊ δηποίδιοηθ; αδῥονίῖς ἀγα 

εγηῖς σαβγα σαῤία εἰ ομβοάίία γε 
4 τη. ϑεαα ταΓ ἀϊδῖο ϑέσθαι 
τὰ ὅπλα ἀντία, ηυᾶτα ἐχ Ἡετοάοεῖ 
ϊ. Παρ. 62. ροίαϊς ΥΊρΡΈγα5, υΌὉϊ ε : 
ἀπικνέονται ἐπὶ ἸΤαλληνίδος ᾿ΑΘϑηναίης 

ἱερὸν καὶ ἀντία ἔϑεντο τὰ ὅπλα : ἀξ 
νὶγ ἀοέταβ Ἰπιεγρτγειδίατγ : σαμβγὶς ῥο- 
ες οὐβάενε εωρὶί. ϑεὰ ἀϊοϊίατγ εἰ- 
Δ πὶ ἀξ ἀρηλὶπε Ποβιθα5 ορροῆϊο εἰ 
δὰ εο5 οοηνεπίο ἂρ ποῆγαπι 
Απαῦ. ἷν, 2; 26. Ξενοφῶν ἡ δὲ στρέψας 
πρὸς τοὺς Καρδούχους, ἀ ἀντία τὰ ὅπλα 

ἔϑετο. ὉὈὶ (ἀτἰ5 θεῆς Ζειπδ : οίεηε 
ἐβγωκχι αάνενίες ἐος. 
Ουτ ΠΉ}Π1τ65 Γὰ πγτῖ5 ἈΤτη 5. ἴῃ οἵ- 

ἀΐπες γεάϊραπίυτ, εἰς τάξιν σὰ ὅπλα 
σίϑεσθαι ἀϊοῖς Χεπορποπ Αηδϑ. ἴ1- 
29. 21. δὶ τεγίοτα ραπῖσο ποξϊαγπο 
[εὰ νᾶπο τατθαίαπι εχεγοϊϊα γα ΟΙε- 
δου 5 τυαρήγγειλε εἰς τάξιν τὰ 
ὅπλα σίϑεσθαι, ἧπερ εἶχον, ὅτε ἦν ἢ 
μάχη. 8 ΠΎΠΠΤΕΥ ν. 4, 11. ΤΑΙ Πα 5 
ῃᾶνὶθα5 δάνεξϊϊ : οἱ μὲν δύο ἐκβάντες 
εἰς τάξιν ἔϑεντο χὰ ὅσσλα, ὃ δὲ εἷς 

ἔμενε---οἱ δὲ μένοντες ἐξετάξαντο ὧδε, 
Πεηΐϊαχαα υδὶ ἰπ οτγτάϊπος γεάδέει τηϊ- 
ἢτε5. ἴῃ δταηΐβ σοηδαηιϊ, ἐν στώξει 
σὰ ὅπλα τίϑεσθαι αἰουπίατ, Απδθ. 
2. δ. Ζδὲ ἀφικνοῦνται -- παρὰ ᾿Αρι- 
αἴον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν ἀμφὶ ὠΐ- 

Ἐν σὰς νύκτας" καὶ ἐν φσάξει ϑέμενοι 

τὰ ὅπλα συνήλϑον οἱ σσρατηγοὶ καὶ 
οἱ ̓ λοχαγοὶ σῶν Ἑλλήνων παρὰ ᾿Αρις- 

αἴον. ϑ᾽ΠΊΠΙΠΕΓ νἱΐ. 19. 22. ϑέσϑε τὰ 
ὅσλα ἐν τάξει ὡς τάχιστα. η8 Ψὶ- 
δεγὰς νέες : ογα 76 αΥ ΑἿΣ σοπ: 
“με. Οἱὐἱ αἀἰξιοηὶ τεροπάδηξ νεγ- 
Ῥὰ {εξλ. 24. ἐπεὶ δ᾽ ἔκειτο τὰ ὅπλα 
καὶ κατηρεροίσδησαν, συγκαλεῖ Ἐξενο- 
φῶν τὴν σαρατιὰν καὶ λέγει ταῦτα. 
δ Ίραγαβ ναγιῖζ: ῥομέγιατη ογαἶῖ- 
παΐα αοίές᾽ οἱ σεῖφία σο  11|, Ζεῦῃε : 
μι αὐγαὶ μβαπὲέ οπτῆῖές. ταϊηὰς 
οοτηπηοάθ. ϑᾳροτγεῆ ἰΙοουβ Χεπο- 
ῬΡῃοπιία ἴῃ Ηε]]εηϊοὶβ. 1. 4, 12. ἐν 
ᾧ δὲ προσήεσαν οἱ ἐναντίοι, Θρασύβου- 
λος τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ ϑέσϑαι κελεύσας 
τὰς ἀσπίδας, καὶ αὐτὸς ϑέμενος, τὰ 
δ᾽ ἀλλα ὅαλα ἔχων, κατὰ μέσον σεὰς, 
ἔλεξεν. ϑεααίίιγ ΌΪ {εδὲ. το. ἀλλ᾽ 
ἐσεὶ ἀνέλαβον τὰ ὅπλα. ἀπάδ οΪ8- 
τΠτηθ ἀρρᾶτγεῖ, ϑέσϑθαι, τὰ ὅπλα 
εξ ᾿πτεγάσλ Πρ] οἴτεῦ ἀεῤοπετε 
αὐ για. 

Θυοΐ ἀναλαμβάνειν ἀϊχὶς Χοηο- 
Ῥῇοη, ἰάεπιὶ ἀναιρεῖσθαι τὰ ὅπλα 
αἰ νοϊαεγαηῖ ἐδ. Τοῦ εξ οἷᾶ- 
ΤΠ τὴ 8 ΡΙατοηΐδβ [ερτίτηο ἀξ Τιερὶ- 
Ῥὺβ Η. 273. εἀ. Βίροηῖ. υδϊ τη ]τε- 
Ὁτα βεηὰξ 'ἴπ ΔΙΠῚΪ5 ἜΧΘΓΟΘ Δ ΌΤΩ 
εἶξε ργϑοῖριο : γυναῖκας, δὲ διεξόδων 



ΙΝΌΕΧ ΘΕ ΕΟΙΤΓΑΤΊΒ. 

καὶ τάξεων καὶ ϑέσεως καὶ ἀναιρέσεως 
ὅπλων ἡμμένας. ἈὈΪ ΕἸοϊπὶ νετῆο- 
ΘΓ : γημἠεγες ἀμίδηη σαμέγα »ηουεγέ, 
ογάϊτιες βγμενε οὐ αγηια {μη Υ6 αὐφίε 
“εῤοηενε, τυετῖτο τα χᾶν! ΝΊρεγαβ δά 
Ἑυϊθίαπι 1. ο. ἰρίδ νεῖὸ ϑέσιν ἰη- 
ΤΕΥΡΓΘι ΙΓ οὐλὴ αὐπαΐο 7,111: σοϑὶ-- 
ἡ εράμη εὐ, πος ᾿ηυσάεγαάμς {δα ἐκπ- 
ῤεδιαπάμς λοδῖς, τηῖ παν ἐαρηδηι οΥ-- 
αἰἴριο βμάϊοίς αἰ ροηέεγφηε {εγυαίο. 

Πεηΐᾳυε ἐξοσλίξειν ἀϊσϊταν ᾿πηρε- 
ΤΑΪΟΙ, 40ἱ Π}}}Π{65 ἀγπηαῖος. ἈΠ ΓΙ5 
εὐποῖς δά ργ] πη, εἰ τεέϊε Ἠείγ- 
σΟἤ 5 ἐξοπλίσας ᾿Ἰπτογρτοιαῖαγ ὁσλί- 

. φάσθαι κελεύσας. [ἴὰ εἰ ἴῃ Ογϊορ. 
᾿ἰν. 3711. ἐξώσλισε τὴν στρατιὰν καὶ 
καφτέταξε κάλλιστα. ΟἿ ἵν, 5» 322. 
νἱΐ, 4. τ6. Ζευπίδπαβ ἰπάδχ [δεῖς 
Ὀεπα 7μόεο αγϑηα οαῤεγε νετίϊῖ : {εὰ 
εὐπέϊιο ε οαῇτί5 δα] ηρεπάδ εταί. 
Ηΐησ πα]ὶα ἰάετι ἐξοσλίζεσθαι νετ- 
τ ἀγα σαῤεγε, ἱπάμεγε: ταυΐῖο 
ΨΕΙῸ ἱπαρίϊιιϑ ἔν τῇ ἐξοσλισίᾳ ΑΠΔὉ. 
ἷ, 79) 10. εἰμο νῆα ἐαῥφαἐεη, αἰμη 
ἐχονγοϊίμς αγήηαΐμγ. απο δαάϊϊα 4ο- 
σοαΐ ἀριϑμὸς ἐγένετο τῶν Ἑ λλήνων, 
ΜΠ εὐἰτὰ ἀστη ΔΓ ΒΘ ΠΤ, ΟΠ 
τεσοηίδηζατ. ἐξοσλίξεσϑαι καὶ καϑί- 
στασϑαι εἰς τὴν ἑαυτοῦ τάξιν Ἰαηρῖϊ 
ΑηδΌ. ἰ, 8, 3. Ιῃ Ἰοοο Ογτορ. ἷ, 4» 
28. ὅσ'λοις ἐξοσ:λίσασϑαι (οάεχ Θυ- 
αἀἰαπυβ ἰῃ Πηρίεχ ὁσλίσασθαι τηὰ- 
ἴαϊ. Οὐοπίτγα τεέϊα μαδεὶ συοά ἢ8- 
τἶπι {εααϊταγ : οὕσω δὴ ἐξοσλισάμε- 
νος προσήλασε τῷ ἵππῳ. ϑεὰ οἰἰδηὶ 
ἴῃ ΡΓοτα Ιοσο τ νᾶπὶ ΟὈτ πεῖ ἢ0- 
τίοηθ πὶ νέτγθατῃ, εἰ ρείῆπης Ζευ- 
πἰδη5 [πάρσχ ἐξ. δαλοις ἰητετρτεῖα- 
ἴὰγ αγηῖα ἱπάμεγε, ὅστθθοα Ποο ἱρ- 
{πὶ εοάδτη 'π ἰΙοσο Χεποόρἤοη αἰ- 
Χογδῖ σσρῶτον σόφσε ὅστλα ἐνδύς, [18- 

416 νεγῦα οὕσις ἐπεϑύρμε, αὐσοῖς 
(τοῖς ὅπλοις) ἐξοπλίσασϑα, ἢρη!ῆ- 
οσαηΐ : ἑαγῃ σμῤ᾿εδαΐ ομρ 1{}15 αγηηῖς 
πι ῥγαίϊμη ἐκῖγε ! [τὰ Ῥάα]οὸ ροῖ εἰ 
προσήλασε τῷ ἵππῳ, αἀνοξίμς ε Ἔφιιο, 
ἰητε! !]οξϊα ργεροπιοηε 4] 1|4 08 σὺν 
νεὶ] ἐπί, [τὰ ε ἴπ Βυτὶρ! ἀϊς Ηετο. 
Εὰγ. ν. 466. ἀξ {Ρο]1ο ᾿Ἰδοηΐηο Ηετ- 
ΟὨ] 5: ἥπερ αὐτὸς ἐξωπλίζετο, Ἰ. ε. 
συοσῦπῃ ἱρίδ ἰπ ρΡιαρηδπη Ρῥιοάϊτα 
ἴοϊεθαι, [Ιταῖ ἴῃ ΓρΡῃΐρ. Τ ατ, νέτ- 
ἴα 302. τυᾶς τις----ἰξωπλίζετο. ἜἘε- 
τας Ἰσίταγ 'ῃ Χεπορῃουζῖες Δ πα- 
Ὀαίεος ἰοοο νεγθυτη Βαυάφριις ἱπτετγ- 
Ῥτείδίυυ σοοῖησὶ αὐ ῥγα μη, ΔΙῚ 
ἦτ: ῥγοοῖηξίμηηι δκῖγδ. σα αὐ α ΟΠΜΡΥΕΤΕ. 
γυΐϊξεο ρεήππηγε οὰπὶ Η. ϑιερῃδηο 
αν ηηῖς {8 ἐγ γον, αγηῖαγε {8 νετῖηϊ, 

Τιμᾷν, ῬΓδρΙηΪοΟ ΟΥΠΑΓΕ ν; 8») 25. νἱῖ, 
8, 10. ᾿ 

[“1πα. 

τιμὴ τῆς λείας, ατρεπίυπι αυοὰ ες 
νοηάϊτα ργοοάδ γεά! ν]], 4. 2. 

Τίμιος, ΟΆ1ι18, ἴῃ ρΓοΙο ἷ, 2», 27. 
Τικωρεῖσι)αί σινώ σινος, Ὁ] ΟἸΓΟἹ Δ} ]Πὰ πὶ 

ΟὉ α]. ρασηᾷβ8 ἔπτηθγα ἀς δἰΐααο οὗ 
νἱΐ, α,), 25: 45 23. τιμωρηϑεὶς ἀπέ- 
ϑανε, Γὰρρ᾽] οὶ βθηετα ΤΟ Ὀ]αῖὰ5 εξ 
ἷϊ, 6, 'χο. 

τὴς, ααϊΐαᾳας, 2γὸ ἕκασσος ν, 7,31. σε- 
ξεὶ Οἱηι: ὅσοιον ἄν τι, αυϊοαυϊα ἰΪ, 
2.5 2. τόσον σι νώσος, ηυδηΐυβ ἴΔἢ- 
ἄεπι (δ᾽ τὰ νὶν 3») 20. εἴ σε σιπσίον, 

φυαϊοαυϊά οἷδὶ εταξς ἱ, το, 18. σὴς 
οἰ ση μν Οἰϊς δ. τό, νἱϊγ 4» 5... 

τλήμων, τα δγ 111,19. 29. 
Τοιγαροῦν, ΠΘΘΔΡτΟΡΙΕΥ », 9, 18. 
Τοίνυν, μὴ ποίνυν μηδ᾽ ὅσα, ἴτῆο π6 4αἷ- 

ἄετγη, πεάμσπῃ νἱϊ, 6, 19. 
Τοιοῦτος», Ὁ. .. 1117 1.) 30. 
Τοξεύειν, [ἀφὶτῖα σοηξοάοτγα 1, 8, 20. 
Τόξευμα, (ἀρὶττα 111, 45 4. 17. 1) 2» 

28. ' 
Τοξικὴ, ἃ15 Γἀ ρῚ [5 τη ΓΘ Πα] ἴ, 9. 5. 
Τοσοίδε, τἀ πτὶ, ἰατὴ εχῖραὶϊ ΠΌΠΊΕΘΓΟ ἰ]» 

4» 4- 
Τοσοῦτον, 18} {Π| πὶ.) ΠοῸ ὉΠῸΠῚ, ΟΠ. 

ηἰἢ Ὦξος ρᾶμοᾶ ἱ, 35 15. δαξϊεηὰβ 
ν, 8, 8. σοσοῦτον----ὖσον, ᾿ἰϊδ---ασοά 
11,1, 4δὲ 

Τότε, ἢοο τεπιροτα, ορῥ. τὸ ἀρχαῖον ἵν 
1, 6. ποτὲ μὲν----«οαὲ δὲ, ΠΊΟΧ --- ΠΟ ΣΧ 

ν, 9.9. 
᾿ Τούμπαλιν ὑποστρέφειν, τενετῖὶ τὶν 4» 

38. εἰς σοὔμσπαλιν ἀπιέναι, τεάϊτα 1» 
45 15. φεύγειν εἰς τοὔμπαλιν, τεοὰτ- 
ΤΕΓΕ ἵν, 3, 21. εἰς σοὔμπωαλιν ἢ Ὁ" 71. 
11, 5,13. τοὔμπαλιν, Ε σΟΠΙΓΑΙΟ 

ν, 7, 6. 
τραγήματα, Ὀε]]ατία ν, 3,9. οὗ, ἰΐ, 3» 

ΤΡ, 
Τρώπεξαι, κατὰ ποὺς ξένους τίϑενται, 

αἰνειίθε ἃ τρίποσι νἱϊ, 3) 22. 23- 
Ροίδίμα : στραπέζας δ᾽ ἐκάλουν καὶ τῶ 

σιτία τὰ ἐπ’ αὐτῶν σπιϑέμενα.---Εἰς 
ἀλλοσρίαν τρώπεξων ἀποβλέπειν, δὰ 

Αἰ Ιεπᾶτα τηθηΐαπι τείρίσεγα, ἢ. ὅ- 
νἰδα πη 8Ὁ αἰΐο εχίρεξιατε Υἱῖ, 29 

33: 
τραχὺς φωνῇ, νοσα δὔρεγ ἰϊ, 6, 9. 
Τρέειν, τηεῖα ἔμπρετα 1, 9, 6. 
Τρέπειν εἰς φυγὴν, ἴῃ ἔαρατῃ σοηνεῖς- 

ἴετε ἷ, 8, 24, τρ. τινὸς σὴν γνώμην, 
δηϊπλὰ πὶ 8]16}05 ἤδέξετγα 11], 1, 41. 
Τρέπεσϑαι, ἴῃ [πρᾶπὶ ε ἀἄᾶτα ν, 4, 
253. 24. νἱ, 1, 5. ἴ6 νετγίεσα, νῖδπι 
ΘΆΡΕΓΕ ἰἰἰΐπς 5. 13. σρ. Φυγῆν ἴαρᾶ 
αἰαὶ ἵν, 89) 19. τρ. ἐπί σινα, δῃὶ- 
ΤῊ ΠῚ δά)ϊσεγα δὰ δἰ] θυ οτὴ (5 ἄμοοννε 
ογεαηάμηη Ν, 9» 19. τρέπεσθωι, ἀε- 
νεγὶ ἵν, 55 30. ἱπ΄ ἔπ ρατη ἄδγα 8]]- 
φύδησ ν,. 4,: Ρόνον 1,. 4.3.3, 26, 
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Εὐΐσεῖε Υ, 9, 13. ὁδὸς σεσραμμένη, 
να 485 νεΥρΡῚΣ 1112) 59 16. 

Τριωακόνσορος, ὨᾶΥῚΒ {ΠΡ Ὶ πᾶ ΓΕΓΊΟΓᾺ ΠῚ 
ἄν τὸς οὐ, 29. 8: 

Τριβὴ, Ἰοπδῖοῦ αἴας ν, 6, 15. 
ἹΤριηρίτης, αἱ {τ ΓΕ] νϑὨϊταγ νἱν 4» 

η- 
Τρίπηχυς, ἴεγπατα ΟἸΙΟτα ΠῚ ἷν, 2» 

28. 
Τρισάσμενος ἐποίει, ᾿Ἰθεπιπῆσης ἔαοετεῖ 

1π|ν τὸ ϑ ὐϑμς 
Τρισαῖος, τεΥῖ10 ἀξ ν, 3.) 2. σὸ σρίτον, 

(τί απ, τοῖληὲ ἀγιθη τηαλίφὶ, 6, ὃ. 
Τριχῇ, {τἰατάτα ἵν, 8, 165. ν, 10, 16, 
Τρίχινος χιτῶν, Ε Ρ1115 86 (615 δηἰπηᾶ- 

1ὰπὶ σοπίοχία τὰ πῖσᾶ ἵν, ὃ, 3. 
Ὑριχοίνικος ἄρτος, «. 71. Υἱϊ, 3,23. 
Τρόπαιον ἱνρά, ἅν) 
Τροπὴ, βταξοα ΡΓΟΠο ἔαξια ἵν, 8, 21. 
Τρόπος, νἱἷα, τηοάᾳϑβ 1, 5, 20. ΠΊΟΓΕΒ, 

Υἱΐθο γίῖο ἱ, 9, 22. 
Ἰροχάζειν, ΟΘΙἸεΙΕΓ ΟΌΓΓΟΓΟ Υἱΐγ 3» 

Τρυπᾷν, φειΐοτατα, τὰ ὦτα σετρυπη- 
μένον 111, 1». 31. ποΐ. 

Τρωκτὼ ὡρωίω ν΄, 3512. ποί. 
Ἱρωσὸς, ΨΌΪΠΟΥΙ 5 ΟὈΠΟΧΙ5. ᾿Ϊΐ, 1, 

3: 
Τυγχάνειν τινὸς νἱ, 4» 32, εἰ παρά τι- 

νὸς 9 95 26. ἱπιρείγαγε δὺ 8]1400, 
Οἵ. ποῖ. 1, 4. 15. τυγχάνω ἔχων, 
ξοτία δαῦθο 1. 10.,.3. 1Ϊ»ν.2».20. ἔτυ- 
χε ϑυόμενος, ἴοτιε (Δοτ Βοαδαϊ 1Ϊ, 1, 
9. ὅπου ἐσύγχανεν, ἰοσο φαστι αυί- 
4.6 οσαίῃ οσσαρατγαῖ 11], 1»).3. δ» 4» 
34. ὡς ἐτύγχανον ἕκωσσοι, ΠΟΙᾺ 
αυϊἝαᾳας πδέϊαβ εἰ ἰοοο 1]. 2; 17- 
συγχάνειν, αἴϊΠΡοΓΘ, ΠΟῚ ΔΌΘΓΓΑΓΕ 
ἃ ἴσορο ἰἰ], 2, 19. σύγχ. τελευτῆς, 
εἐχῆπιηραὶ, ἐδ γπονγίο οἹοίεπία 1ὶ, ὅ, 
29. τυγχ-. πῶν δικαίων, 05 ἴα 
ΟὈΓΙΠΕΓΕ Ἱ], 1νϑθο 

Τυρὸς, οαίεαϑ ὶ Ἰ, 4; 28. σπυροὶ ἀεάϊ. 
Τύρσις, εὐ }15 ἵν» 4.5.2. νν» 29 8.68 16. 

γὰ νι ὁ 8. τι. 1... δι δΙα εῇ 
τούργος. 

Τυχὸν, ἰοτιῇν, 9, 2ο. 

ε 

Ὕβρίξειν, εχ ρεϊυϊδητία ΑἸααετα 1ῃ- 
7υτῖα σοπίμυπλεϊιοία ΔβΊοετε. 111,1, 
29. Ν, ὃ, 1. 3. 22. ὕβρ. δεινά τινα, 
τααϊηητηο Δ] Ζυεπὶ ἰταξίαγς Υ], 2. 
2. ὑβριζόμενος ἀποθνήσκει, [οκεα ΠΠ- 
ΤΩΟ πιοτίῖβ σθΏςτα ρογὶΐ 191,13. 

ὟΤβρις, Ἰῃ]ατία, σα πὶ σοηίατηε α 4}16- 
τὶ 5 σοη]απέϊα, 485 εχ ἱπίοϊεητία, 
Ῥϑιυϊδητία, εἰἰατπὶ εχ εὈτίεῖαϊε ἰἢ- 

ἰεγάυτη, ἱπξετίασ ν, 8, 19. ἴἰΐ3ϑ 1, 
τυ 5» 16ὲ 

Ὑβριστὸς, εχ ρεϊι]δητῖα ᾿π]υτὶβ ν, 8, 
3. 2.2, 

Ὑγρότης, ΔΡῚΠΠϊὰ5. εἰ τη] 1165 ν, 8, 
τῆν 

“Ὕλδωρ ἐξ οὐρανοῦ, μ᾽ ανὶα, ἀ΄απδ5 σο]6- 
65 ἵν, 252: 

Ὕλη, ἔγατοεβ ἴ, 50 1. ᾿τοηάθϑ, ζατ- 
τηθηίᾶ 1119. 5.» 10. 

ὝὙπάγειν, προάγειν ἰἰΐ, 45 48. ἷν, 2, 
16. ρῥιϑοεάετγε: ὑπάγεσθαι, [αρ5ε- 
ΤΟ ἀο ΠΊΡΕΙ]ετα ἰἰ, 1, 18. πο, ἀὰ- 
σεῖα, εἰμάεγε τηογὰβ πεξίξηάο 1], 4: 

Ὑπαίϑριος, [Ὁ ἀϊο ν, 55 21. υἱΐ, 6, 
24. 

Ὕπαίϊτιόν ἔστι, οΥτἰτηϊηὶ νεττὶ ροίο 1], 
τ δὲ 

ε , ᾿ Ὑσακούειν, Ο. »όη. ΔΑ Ϊτα, ΤηΟΓΘ ΠῚ σα- 
ταῦ ἴν, ἢν ὃ. 

Ὕπαντᾷν, ΟὈνίδτη 'τα ἵν, 3.5 34. ὑπαν- 
σιάξειν, ΟΟΟΌΓΓΕΓΘ νἱ» 3, 27. 

Ὕπάρχειν, ρτορῖο εξ αἰοαϊ, ποη ἀε- 
εἴδδ. δνοιπα.1,: τοι νά ρων; δ, 

« ΄ «ς “« ς 3 Ν , .- 

δὲ ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμοὴ πόλις νἱϊ, τ, 
27. ἐκ τῶν ὑπαρχόντων, ΡΓῸ Ργϑοίεη.- 
τ οορία νὶ, 259 9. ὑπαρχόντων σοιού- 

. σῴὼν ἡμῖν εἰς φιλίων, ΟὈτα ΠΟὈ]5 6] αἴ- 
τηοαϊ σαυΐφο τη! οἰ τα τ σΟἸ]ςΠάϊ 84- 
Πηξ 1Ϊ, 5» 24. ὑπάρχω κακῶς τροιῶν, 
δυξῖοτ ἴαπιὶ ἱπ]αΓίθα ν, 5, 9. ὑπάρ- 
χω εὖ ποιῶν, ὈξῃΕΒΟΙ 5 Ρτόνοοο ἰϊ, 

εἶ 3» 33» - - - . 
Ύσπαρχος, [Δἴῖταρα, 4] Ρτον ηοΐθα 4υϊ- 

ἄστη ρτθεῖ, [εὰ τᾶτηδη τερ 5 ἰσηρε- 
τίο Ταδεῖϊ ἵν; 4» 4. πο. οὔ,, '5. 2) 20. 
λοιϑυ » 

“Ὑπασσπιστὴς, Ῥτοϊδέϊογ, ἀυγ σου, ααὶ 
Οἶγρεο οοῦβὰβ ἀμοὶβ τερὶς ἵν, 2, 
ἌΣ: 

ὙὝπείκειν, σεάεγα, 
21. 

ὝὙπελαύνειν, ἀἀδααϊίατε 1. ὃ, 15. 
Ὕσὲεο, Ῥτορῖογ ἱ, 7» 3. Υἱἷν ό, 34. ἴὰ- 

ΡΙᾶ 1ἰϊ, 4» 29. ὑπὲρ τῆς κώμης γή- 
λοῷος ἦν, νῖοο ἰτηγαϊηἜθαϊ 00]]}5 ἷ, 
το, 11. ὑπὲρ τῆς ὅδοῦ λόφος, ο0]]ϊ5 
Υἱδο τη τα ΪΠΘἢ5 ἵν, 2», 10. ὑπὲρ Σεύ- 
ὅου, νετθὶβ ϑεαῖῃξα ν]], 7» 3. ὑπέρ 
τινος ἀποϑ. ῬτῸ Δία τηοτὶ ΥἹ]» 4.» 
9. ὑπὲρ ἑκατέρου, ἀὰ αἰτατηηας τ6- 
Βεηάωπη ἱ, 8, 27. ὑπὲρ Κύρου μάχι. 
δὰ Ογγαπὶ τερεπάππι ΡυβΏᾶΓΕ ἷ, 9, 
ἽΤ" ὑπὲρ δεξιῶν “«. η. ἵν. ὃ. 2. 

ὝὙπερβάλλειν, [αρεγᾶτο 14. μνῚ ὑπερβαί- 
νειν ἵν», 4.5 20. Υἱϊ, 19 17. -ταῃῆτθ, 
ττἀηίρεηάεγε ἱν, 6, 8. τὸ τεῖχος Υἱῖ, 
ρρὰ 

ὝὙσερβολὴ σοῦ ὄρους, σΔΟυΤΏΘἢ τηΟΠ 8 
111}, 5) 18. ἵν») 4, 18: 6, 24. [τ4]6- 

ἴδ ἀξάεγα υν 5, 
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δῖα τ κὶ ἐν τῇ ὑπερβολῇ πῶν ὁρέων, 
ἴπ ΤΡΟγΔ ἢ ἀϊ5 τη τ θι15 ἵγ, 2, 25. 
ὑπερβολὴ εἰς πὸ πσεδίον, Ἰαρ'ᾷ τηοη- 
ἐἰα τη, ΡΕΥ 4186 (τα πα πάτα πὶ γαῖ ἰῃ 
ΡΙαπίτίθση ἵν, 6, 6. 

Ὕπερδέξιον χωρίον, Ἰοσιι8 [ὩΡΟΤΙΟΥ 1, 
4» 37. ν, 7) 2 τς 7οΐ-. 

Ὕπερέρχεσθαι τὰς π΄. τοῦ Τίγρ. ὉΪγα 
ἴοπίθβ ΤΊρΡ 5 ΡγΟΡΥΘαὶ ἱν, 4, 3. 

Ὑσερέχειν, ἴᾳρτα δασᾶτη οχίϊαγο 11], 

δ», 7: 
Ὕσερήμισν εἶναί σίνος, ἀϊηγϊάϊο ἴα ρ6- 

τατα δἰ δ πὶ ν, το, 1Ο. 
Ὕσερϑεν, ἀείαρετγ ἷ,.4. 4. 
Ὕπερκαϑῆσπαι ἐπὶ σῶν ἄκρων, εἄδθτα 

πη τι οητ 5 εἰ ΟὈΐεγνατο, μή ἀρργέ- 
ἰἸαη μγ Ν, 25) 1. ὕπερκ. τινος, ἸΤΩΤᾺΪ- 
ΠΕΓΕ Δ]1ΟὰΪ ν, 1, 9- 

Ὕπερορία, ἧ, Ἰοσα εχίγα Ατίϊοθ ἤΠῈ5 
ΜΠ 1, Ζ.: 

Ὑπερύψηλος, ΑΙ ΕΠΠῚ πγὰ 5 111, 5... 7. 
Ὑπέρχεσθαι, Ρτοσεάεγα Υ, 2, 30. 
ὝὙσέσχετο βουλεύσασθωι 1], 3, 20. ποΐ. 
ΠΑ ἢ 

Ὑσέχειν δίκην σπινὶ, ῬΟΠᾶ8 ἄδτα δ᾽σαὶ 
ν, 8, 18. 

Ὑσήκοοί τινος, ἱτηρατῖο αἰ σα} 5 ΤαὉ- 
Ἴθ δ, 801. 

Ὕπηρετεῖν, πᾶναγε ΟΡΕΓΆΠῚ Γαᾶτη 11, 
5914. ὑπηρ. τί Τίνι 8]]4 δ τὶ ορε- 
τῶι ἄτα 4] σαὶ νἱἹῖ, Ὰ 46. ὑὕπηρε- 
σεῖν, (ἀρρεάϊτατα 11], 5, ὃ. 

Ὑσηρίτης, δΔατηϊηϊεῖ, ααἱ ορετᾶπῃ 
ἴμαπὶ παναῖ 1, 9, 18. ἰἰ» 1, 9. 

ὝὙσὸδ τὴ 6. ρέη. ὑπὸ λιμοῦ, ἴατηΕ 11, 2» 
11. ὑπὸ μαστίγων 1ἰϊ, 4» 25. πού, 
3) δ ΠΣ ΠῚ... 2; 8: Ν 45 2": 
ὑσό σιν! γίψν, Τα 416} 5 ΑἸ ΓΙΟΏ ἘΠῚ 
νεηΐτα ἡ, Ὁ, 2. 3) δ. αεο. ὑπὸ τὸν 
λόφον, [αὐ σο116, 34 ταάϊςεβ 60]]15 
᾿» 105 124. 

Ὕσοδεέστεροί σινος, 4] ἰηξετίοτεβ ας 
οοηάϊτοπε ἂς ἰοτῖὰηβ 1, 9; 5- 

Ὑσοδείκνυσι Ν, 7, 12. 71. 
Ὑσοδέω. ὑποδεδεμένοι, σα] σεαιὶ, αὶ ΓαὉ- 

᾿ἰφαῖος Ὠαθεηϊ ρα άεβ ἵν, 5.5 14. 
“Ὑσοζύγιον, Ἰατησηίαπι, αυοα (ΔτοὶΠᾶ5 

νεὶ ρογίδι νοὶ νεῖ 1, 3,1: 4)» 89 
1 εν ὁ. 

Ὑσοκαταβαίνειν, Ῥαυϊαπιχ ἀείσεπάετε 
ὙΠ02ν εἷς 

Ὑσοκρύσσεσθαι, ἀε 115, αὶ ἀϊνιαϑ5 
[85 οσουϊιαηῖΐ 1, 950 19. 0Ὁ᾽ Οοἀά, 
ἀσόκρ. ἀδληῖ, ΄σαοὰ ρῥτρρίετο, 

Ὑσοκύψανσα ἵν, 5, 32. μὸϊ ἐγαί κύ- 
Ψψαντσα. Ἠξετηορέπεβ ἐπικύψαντα 
Ἰεριε Γοτὶρίαπι ν!άετατ. 

᾿Ὑσολαμιβάνειν ποὺς φεύγοντας ἱ, 1, 7. 
δὶ δυϊάαβ ἴῃ νεῖῦο ὑπολαβὼν ρεί- 
ἤπιε ἱπιεγργείδιοσ ὑσονοήσας : εχ- 
ΟἸρεῖθ ἀϊοθηΐεηι 11» 1») 15. 1Π|) 1) 

31. ὑπολ. μεταξὺ, ἸητοΓρε τε ἃ]1- 
Ου]ὺ5 ΤΥ] οη πὶ ἰἰϊ) 1, 27. 

Ὑπολείπεσθαι, τεπδεγο, ποη ρυορτεὰϊ 
ν, 8, 16. ἃ ἴεγρῸ τε πα αἱ ἱνν 4,1 5. 
σινοςγ) ῬΟΙ͂ αἰϊᾳαοτὴ οἵδ, δθεῖα αὉ 
εὐ ὟΣ: 

Ὑπολοχαγοὶ, [εουηἀϊ! λοχαγοὶ ν, 2», 
13. νἱάοηίμν 075 χμὶ αἰΐας αἰ σιίμτ' 
πεντηκοστῆρες,) 4μὶ αἀἰπὶάϊα σεγίμγίας 
ῥγα μη, 

“Ὑσολύεσθψαι, (οἴνογα σα]σδαπηδηία ἵν, 
5, 13. ποΐ. 

ὝὙπομωαωλωκιζόμενος, ῬΌΪο τἰπγϊάϊοτ ἂς 
᾿ἸΘΠΙΟΥ 11». 1.214. 

Ὑσπομένειν, ἰαυ ἤετε νὶ, 3), 26. ἵν, 3; 
ΠΣ: 

Ὑσόμνημωα, σοτητηοησίαξεϊο ἱ, 6, 3. 
Ὕσποπέμσειν, Δ]ΠΌράτε, [Ὁ Ρογπαῖα πὶ 

τηϊζίογο 11) 4, 22. 
Ὕπόπεριπτος 1112. 45. 4: ΠΝ ἿἹ ΡΟΣ 

ὑὕσοσσος. 

Ὑπσοσίνειν, ἸΑτρῖα5. ὈΙΌεγα, {ὈΙ θετα 
ὙΠ 2 ὃς 

Ὑσοσ πεύειν, ΓΓΡΊ ΟΑΓῚ 1], 3.» 13. 
Ὕποσπτος, Τα ρεξῖδε Βάοἱ 111, 3, 4. δ] 

ὑπόπεμστος ἀδά!. 
Ὕ ποστρατηγεῖν, ἰξοα Δ πὶ στρατηγὸν 

ἘΠΕ. 6..5ὅ: 
Ὕποσσρατηγὸς, “. 7. 111,1, 32. 
Ὕποσερέφειν, Ψ. ἡ. 1ἴ,1, 18. 
Ὕσουργὸν τῷ ἀποπήγνυσθαι, 

οδυΐατη ριθῦεῖ ν, 8, 16. 
“Ὑσοφαίνει (6. ἑαυτὴν) ἡμέρα, ᾿Ἰαςα- 

Γι ππιι, 2. το ἄν 2. 7. 
“Ὑσοφείδεσθαι, Ῥάτοεγα ἵν, 1, 8. 
Ὕ οχείριον γίγνεσθαι τοῖς τσολ. ἴῃ ἢο- 

ἄιατῃ ροζεῆαίε πὶ νϑη γα 11], 2, 3. 
Ὕσοχον τῷ ϑεῷ, αυοά ἴῃ ἀεὶ εῇ ρο- 

ἰεαῖε εἰ ἀΥΌΓΓΓΙΟ 11, 5, 7. συστῇ Ρ6- 
ὨΪτνο ΟΠ} Ῥεγίϑα 25. βασιλέως 
ὕποχοι μεγάλου. 

ὝὙποχωρεῖϊῖν, σεάετα 1, 4ν 18. ΓΕΙΓΟ σ6- 
ἄδιθ 1, 7» 17. Ριοσδάοσζθ, δδίθδοον» 
Θετο ἢν ον» 20: 

Ὑσοψία, Γαΐρί οἷο 11,4, το. 
ὝὙστεραίᾳ (τῇ) 1ϊ, 29) 18. εἰ εἰς τὴν 

ὑστεραίαν 1, 3; 25. Ροβτίάϊς. 
Ὕστερεῖν τῆς μάχης ἡμέρας τσέντε, 

4αΐηααε ἀἰεθ5 (δγὰ5 ΡΟΣ ρΡυρπδπλ 
δΔανδηϊγα ; ́αϊηο αἷε ἀδτηυπ), ροίῖ- 
αυδτῃ Ρυρπαίατη εγαΐν νΘ γα ἷ, 7» 
12. 

Ὑστερίξειν, Ἰεπτίι5 ΔΡΈΓΕ νἷ, 1, 18. 
“Ὑφειμένως μάλα, Ρετααατη ἀεπλ δ 

01. ἢ, 1: 
Ὕφηγεϊσθαι, ἀπσεγα νἱ, 3») 25. ΡῬΓΘΟΙΓΘ, 

Δρτηξδη ἀθσετα ἵν, 1, 7. ποῖ. , 
ὝὙφίεσθαι, οεάετα, ΠΟΠ ὑγρέῖα ν, 4, 

26. του }|5 οὐδ ἃ ΠῚ Π}15 511») 2», 2. 
ΘΟΠΘΘ ΟΥ̓ 1 Ἐ5 ἂς 

Ὕφίστασθαι, ἴε Ταδηγτῖεγε, δηΐπια πα 
Ε 2 
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δείροπάσγα {1,2 1, 17. ὑποσασῆναι 
αὑτοῖς, τοῆ ετα ΤΡ 615 ὉΠ]. 2. 11. ὗσο- 
στάντες, οὐτὰ (ὉΠ ΙΠδπς ἵν, 1, 

14. ὑποστῆναι τὴν ἀρχὴν, [ΓΟ Ρογ 
ἸἹΠΊΡΕΓΙΙΠ] Ψ, 9, 10. 31. ὑσόστώς, 

41] ἴῃ {εξ γεοϊρὶς, [6 οβετὶ ἵν, τ, 26. 
Ὕφίστασθαι, ἴα οἤἴεγτε ἵν, 1» 27. 

᾿Ὑφορᾷν, (αἰραέϊαπη Πᾶρογα 11, 4) 10. 

φ. 

Φάγειν κηρίων, ἀδ ἴανί5 σοτπεάετς ἱν, 
ὃ, 20. 

Φαίνειν, οἤεπάστε ἵν, 3.13. φαίνεσθαι, 
ε οἤεηάετγε, ἴῃ οοηίρεέϊαμη ρῥτο- 
αἴτα 11,1»).2. νν 7», 24. σοῃίρί οὶ, ἀρ- 
ῥβατεμε ὅς, τι Θχῆς λἰκ σις εἱ δέυίδο 
1. ἀνν ν.). εἰ6 ἰ.3. 80. ἐν βδισ,- 
λέως ἰδιώτην φανῆναι νἱϊ, 7, 29. 1. 6. 
γενέσθαι νἱϊ, 5, τό. ἀσχολίαι ἐφαί- 
νοντος ὉὈΪ εταῖ ἐγίνοντο: σσενοχωρίας 
καὶ ττηλοῦ Φαωνέντος, ΔηΡαΠΙ}ς Ιαϊο- 

46 οὈ]εέτις 1, 5, 7. 
Φάλαγξ, δοῖες ἱπῆγαέξϊα ἴ5, 29 17: ὃ. 

17... τὸν ΤΌ 11,,..2,,.. 7: 6188 Δ ΟΙΒΒ ὁ 
, ἵν, 8,.,0.. 0] το. ΕΓ σάσσειν. εἰς 
φάλαγγα: Ννὶ, 35» 25. ἐπὶ φάλαγγος 
ὑφηγεῖτο. πιοή. 

ᾧ «νερὸς ἦν πειρώμενος, τηδηϊ ες σοπᾶ- 
᾿ς ῬδΙΌΓ ἵ, 959,11: φανερὸς γίγνοριοι ἐσ'ι- 

βουλεύων, ἀρετῖε ἱπΠάϊοῦ ἱ, 6, 8. 
φανερὰ ὁδὸς, νὶὰ απδ5 ει πῃ σοη- 
Γρεέξζα ἵν, 1, 23. φανερῶς π'λουςοῦν- 
“ες. ααἰ ἀϊνιτϊὰ5 845 ποη ἀπῇπηα- 
Ἰδῃϊ 1, 9.» 19. 

Φάρμιακον στῶν σπυρέσσων, Γατῖο πηεά1- 

οαπηεπίο οὐτὰ [ἔὈτα ἰα ογαγαῖ νὶ, 2» 
11. 

Φαρμακοποσία, τα ἀϊσατηξητὶ ροῖϊο ἵν; 
δου, 

Φαῦλον (οὐ) πρᾶγμα, τε5 ἢὰμά σοπ- 
τεπιπεηάδ νἱ, 4; 11- 

φέρειν, ἔετγα, ἀσσετα, ἐδ σα 111, 5.5.1. 
δαΐετγο, «ἰε ῥγαάαϊονγιδες ἵν, ι, ὅ. 
φέρ. καὶ ἄγειν, Ρτϑ ατὶ, ΡορυΪϊδτὶ 11, 
ό, 5. φέρειν σημὴν, Ποπογθίη ΔΗΈΓΓΟ 
1ϊ,. 1», 17. φέρ. μεισιλὸν, {Ἰρεπάματη 
Δοοίροτα 1, 39 21. φέρω χαλεπῶς 

“σοῖς παροῦσι σρ. αίῃ5 τεῦ ΠΊ, ααὶ 

Ὡὰπο εἴ, πιε πιλδὶε Πθεῖ ἱ, 3. 3. 
Φεύγειν, ἐχυϊεπὶ εἰ 1,.9..9. ν. 3; 7. 

αἰΐ, 15) 33. πεφευγὼς, ἔαρ εΕἸΑρΙ 5 
ὑυυισου σι 

Φημὶ, Ῥαῖο, ἔφασαν ἁλίσκεσθαι ποί. Κ. 
2,31. ἤαδῖαο, σεηΐεο νἱ, 4ν 16. ἔφα- 
σῶν, ΤἈΓΩΟΥ ετγαΐ ἴἱν 1) 14. 

φϑάνω καταλαμβάνων (νη. σπροκῶσα- 
λαμβάνω, Οσσυρο ἷ, 3γ 14. φϑάνω 

λαβὼν, ῥτίογ Ῥοῖίοῦ ν, ὅ, ο. φϑά- 
νουσι πρὶν τοὺς πολ. καταλαβεῖν, ρτὶ- 
5 α8Π| Ποῆεβ, ὁσουρδηῖΐ ἵν, 1, 4- 
φϑάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄ. γενόμενοι ποὺς π6- 
λείους, οἸἰτα8, αυᾶτη Ποίῖεβ, ρεγνε- 
πἰαηῖ ἴῃ οἀοατη θη 1, .4» 49. φ9ά- 
»ει ἡμέρα γενομένη αὐτὸν πορευόμενον; 

ὈΓΪΚ5. "Πα χῖτ, φαᾶτα 60 Ρέτνεηῖγει 
ν, 79» 16. φϑάσαι βουλόμενοι πρὶν πα- 
ϑεῖν, αἱ σανογεηῖ, ης ἰπη]υτία Δῇοε- 
ΓΕΩΤαΓ' ἷἴΐ, 5.5.5. 11» 4, 29. ὥϑαακαι 
βουλόμενος πρῶσος : φϑάνειν, ρτοπηῖα 
80 σα] γί ρεύαρβετα ν, 9,9, 18. 

φϑέγγεσθαι, οἰδηρεγο, αἱ αφμῖία ν»,9. 
23. ΟΔΠΕΓΟ, ἄε μα μθπο ἵν, 25 7. 
Υ)..2». 12. ν]ν». 3; 27 οηδιίανπαϊδ, 
αδ τιιἰόμς ἐπι ῥγα ιηη γμθρ δες ἱ, 
8, 18. ἵΚ, 5» 18. ται ἤτατγα, εἶε γϑῦ2 
τη περι ῥγογεγεηεϊότες νι 28, 

ϑείρειν, ναϊϊατεὶ ιν, “ ΣΟ 

ἘΣ τυρὶ διηϊοὰς ἱ, 6. 3. φίλιοι, ἴα] '; 

8: ,)ἷὰς φιλία χώρα, ἴεττὰ Ρδοδίδ, 
ἅΒῸΓ ἈΤΩΪΟΟΓΆΙΩ ἰ, 3» 14. στρὸς φι- 
λίαν ἷ, .3» 19. οί, ἱΐ, Ξε, αν; 
19:8. ἡ ᾿φιλίω. 14. ὑνλϊ. .«2.(ἱ2.. Φιλία 
Κορύλα, τηϊοϊτῖα ετρα Οοτγυίατη ν, 
δ τ. 

ἀλόθηραι 9 ψεηδηάι! Πιυάϊοίας ἱ, 9, 6. 
ἀνλημν εἶν ἐκ ποῦ ἀδίκου, ἰαστατη ο68- 

Ρίαγε εχ γε ι5 ᾿π]υ 15 1, 9, 16. 
Φιλοκίνδυνος, δὰ φετουΐα [θευπάᾶ 

ῬΙΟΤΊΓὰ5 11. 6, 7. 
Φιλομας)ὴς, ἐλ ϑοΥ οὐρὰ 8 ἐν νυν 
Φιλονεικία, εοτααϊαῖίο, Ππαίατα αἰ ϊος 

Γὰαρετάπαϊ. νἱγίαϊα εἴ σεατῖαπηΐηε ἷν, 
δ. ας 

Φιλοπόλεμος, Ὀς]ΠῚ {τυ ἀϊοίας 11, 6. τ. 
Φιλοστρατιώτης, ἀὰχ ταὶ ̓τα τη ἀπαᾶπς 
ὙΠ δ, 4. 30. 

Φι,λοσικείσαλαι, βοτη αἰατίοπα ἀποὶ ἱ, 4» 
γ. 

Φι,λοφρονεῖσιγαι ἀλλήλους, ἴξ ᾿πνίσεια 
ὈΘΏΙΡΠ6 Ἐχοίρεγα. ἱν, κ΄, 34. φιλο- 
φρονούμενος., αὐ θεΕΠανο πε τὴ [πὶ 
ἀεοϊατατεῖ ἱν, αὶ 5), 20. 32. 

Φλναρεῖν, ηυρᾶτγὶ 111) 1, 26. φλυαρίαι, 
ΠΌΡΕ ᾿, 357 18. 

Φοβεῖν, τδΥτογε ἵν, 59 17. τὸ φοβεῖσθαι 
χὴν π΄ ε. χιμωρίαν, ταδί 5. Ὧ6 Ρυηϊ- 

τεηΐαγ ΔὉ 11 1], ὅ, 14. 
Φυοβεροὶ ἦσων, [εαυεηίε. μὴ ποιήσειαν, 

πηδίατα ποτε θαηΐ ΧΕ πορῃοηῖὶ ν, 
7.7 2. 

Φόβος πινὸρ, τηδία9 'ἰπ 400 αυΐβ, εἴ 
Μά ἔκ σινος εἴς σινὰ, ΠΌΘΓῚ 40]5 ΚῊ 
τετίὶ ἰησατ 1, 29 18, φόβων σπροσαγο- 

μένων, τεῦ 84 τοττθμάππι δά δ- 
εἰ νἀ 2. 

Φοινικισσὴς» Ὁ. 71. 1) 2) 20. 
Φ οινικοὺς χιτῶνας ἷ 29 16. ποί.. 

Φοίνιξ, Ραϊπια αγδου ἰἱ, 37) 10, 
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Φράϑειν, τλΟηοΓα ἰἱγ, 3», 3. ἱπάϊσαγο ἵν, 

5929: 34. 
Φρέαρ. τὸ μὲν στόμια ὥσπερ φρέατος ἵν, 

5» 25 
«Ὄρονεῖν πλεῖον νῖ, 1, 18. Φρ. μέγα ἐπί 

τινι; αἰἸαῦᾶ 1 ΠΥ ΒΡ. Ἢ αν, 5.7... Φν. 
«ὰ σρός σινὰ, ἃ Ραγτ 8 ΑἸϊσα)] 8 

ἤατα νἱἱ, 7, 30. 
Φρόνημα, δηϊπηιβ ἰπίογγιτ5, σοηῆ- 

ἀδητία 111,1, 22. Φρ. πάσριον, Δηϊ- 
Τα τηλρηϊο τη Δ] Υ 8 ψ ΘΙ ΓΙ5 
ἀἰδση δ ἢ 2; 16. 

φρόνιμος ἐγένετο ἷ, 10, 7. ποί. 
Φροντίξειν, [Ο]]Π]οἰτα τα εἰξ 11, 3, 25. 
Φρούραρχος, ταἸ τὰ τὰ Ρτϑ Πα ϊδτὶΟΓ ΠῚ 

Ῥγθοίδέϊας ἱ, 1, 6. 
Φρούριον. εἰς φρούρια, αἀ Ἰοσογατη ρῥτεα- 

Πάϊα ἱ, 4.16. 
Φρύγανα, (ἀττηεηία ἵν, 3») 11. 
Φυγὰς, Ἔχ] ἱ, 2, 9. 
Φυλακὴ, ρτοοΠάϊαπῃ 1, 4,» 4. 11, 4» 17. 

φυλακαὶ, ἜχΟᾺ ὈΐΪδα ᾿1ϊ, 1, 40. φυλα- 
κὰς ποιεῖσθαι, ΧΟ ἷα5 σοηἰζαἜτα 
νὶ, 1,.21. φυλ. φυλάσσειν, ΧΟ Ι 85 
861 11) 6, το. φυλακὴ, σδατῖο νἱ]ν 
δ; χᾷι 

Φυλάστειν τινὰ, ΟὈΐεγναγα 8] 1406 1, 
αὐονϊεπαϊ σαμία ἵν, 6, τι. φυχάσεειν 
σὴν εἰσβολὴν, Ῥτοοπάϊο ἰεηθγα δάϊ- 
ἴα ἷ, 29) 21. φυλάττσεσθαι, σᾶνεῖα 
Σν νου; τ, ΣΧ τό. 1.3» 2 οὰ- 
Τῶτε 6 ουὐϊοάϊεηάστῃ νὶ, 2, 27. νἱϊ, 
Ὁ χῖς 

Φυσᾷν, ἰηθατα 111, 5, 9. 
Φωνὴ, Ἰίπρᾳδ, ἔεγπιο ἵν, 8, 4. 

» «ἢ 

Χαλεσαίνειν, ΘΕΡ ΤΟ [ΕΓΓΘ 1, 5.) 11. Ρ, 5) 
24. 

Χαλεσὸς, ἀΤ5, ΘΟ] 15 ΤΊΟΓΕΚ5 4115 (απΐ 
ΤΩΟΪΘΙ͂Ι 11, 6, 9. 12. χαλ. ἐχϑρὸς, 
ΒΊΑΝ 5 ̓ΠΙ ΓΟ 1,» 3912. χαλ. κύων, 
ἴδιοχ οδηὶβ ν, 8, 24. χάλεπὸν σοῦ 
πνεύματος, νὶβ Δ0 [ϑον τα ἤδτι ἵν, 
5,4. χαλ. ἀνῇ }}15 ἰαξῖα ν, 6, το. 
χαλ. χωρίον, Ἰοσὰ5 σᾶρία αἰ ΒΠο1}15 
ἵν» 8) 2. ν, 1, 17. χαλεπὰ μὲν τὰ 
σ΄ἀρόντα, ἴετηροτᾶ, ἴῃ 488 Πα ης ἰῃ- 
οἸάϊπηα5, ας ρΙεηᾶ “ῬῬεΠοα]ογα τα 
εὐ ν Ὁ. Χαλεσῶς σ΄άνυ, τηᾶχὶπηᾷ 

οὰπὶ αἰ Π ουΪταῖα 11]1,.3,.13. χαλεσῶς 
ἔχειν πρός σ. Γασσαηΐεγε δ Ἰοὰ] νἱ], 
Ὡδι 

Χαλινοῦν, ἔΓΕΏΆΓΘ 111» 4» 3 5. 
Χαλκώματα, νϑία δοηδᾶ ἱν, 19 8. 
Χαράδρα, Ἰνει5 ν]}}ς 111). 4,1. 5. ἵν» 
ΡΣ. Ὁ ΠΡ νν 25 Ἢς 

Χαράκωμα, νΔ]] ΠΊ, ἱδρια τὶ ν᾽ 2» 26. 

Χαρίεν ἐνθύμημα, Ἰερ!ἀς ᾿πνεπίατῃ [{ν 
ΔΥΌ. 

Χαρίζεσιγαι, 8, σταιβοατὶ 1Ϊ, 3,19. χαρ. 
τῷ ϑυμῷ, ἵγδ οδίεααϊ ΝᾺ 25. 

Χάριν εἰδέναι, σταιίατηα ὨΔΌΕΓα, απίγπο, 
Μά ἀποδιδόναι, φσταιϊᾶπι τεΐειγε, σέ 
4 ὙΕῚ 

Χειμῶὼν, τεγη ρε 48, ῬγΌ ε}]α ἵν, 1» 18. 
Ὁ 5, τε ΑΒ υ δ Ἢ ὮὮ δὲ Ὁ 8. 
14- 

Χεΐρ. εἰς χεῖρας ἰέναι, τη Π5 σΟὨΪΈΓΕΓΕ 
ἵν, 7» 15. ἀσοεάογα δὰ δ] συ θπ, 
σοηνθηΐγε ἱ, 2, 26. εἰς χεῖρας δέχε- 
σϑαι, ποπίαπι ἱπηρείατη σοπλΐημ5 
(αἤίπεγα, τα μἴ γηαηές σοη [  αηΐ ἵν. 

3»31. 
Χεῖρόν γομ μη κῶς πρὸς αὐτοῦ νἱὶ, 6, 4. 

εἴ 30. 
περὶ ἀφϑὴν λίϑος, Ἰαρὶβ τπηᾶρηι5, φηξ 
71» 4771 ἀτηρ]ο 1 Ἰὶ, 3,17. 

ΣΧειροσοίητος ὁδὸς, νὶα τηὰηϊία ἷν; 3) 

Χειροῦσϑαι, ἴῃ ἴαᾶτ ροιεβαίοτῃ τεάϊ- 
διε: 11. 3,. ἔτ. 

Χηλὴ σοῦ σείχους, «". 71. ΥἹΙ» 1, 17. σὰ 
σείχη κατεβάλοντο καὶ πὴν ἔνορμον 
χηλὴν ΟἸδυάϊα5 ἴῃ ΠΙοτία Ῥῃαηϊ- 
οἷᾶ 8Ρ. ϑίερῃ. ΒυΥΖ. ν. Δῶώρος. 

ΣΧ λᾶς, ΘΑ πὶ 15. 5..7.: δ. 1: δὲ 27. 
ἷν, 5» 25. χιλὸς ξηρὸς, [ΒΞ Πυτὴ ἵν, 6» 

33. 
Χιλοῦν, ἴῃ Ῥαίσαδ τηϊ6Γα, Ραίσεγε νἱ], 

2. “ὅς 
ΣΧισὼν περὶ σοῖς μηροῖς, ὈΤΆΘΟΞΘ ΥἹ], 4 

Χλαμὺς, ρῬεοπαΐα νἱῖ, 4» 4- 
ΣΙ, Ὁ. πὶ ἴ)γ. 8. ὅς: 
Χορεύειν, {ΠΡ ΘΙΔΓΕ Ν, 4» 17. 
Χόρσος, βτάτηεη, ρδραϊα πὶ ̓ υπιεπίο- 

ΤΆΤ ἷ» 55 5. Χ. κοῦφος, [5 ΠΩ ἷ» 
ὃν. Τὸ. 

ΣΧ ρήξεν, ὙΠ 6 ἢ, 2, 36: 8; 22. 1, ὃ, 
ΣΙ ΣΙ δ ὍΣ ὙῸν2τ 7, 
γι 

Χρήματα, Ῥεσυῃΐθθ ἷ, 2, 27. νἱϊ» 19 
27. χρήματα τῆς μισϑοφορῶς Ψ. τ᾽. 
ν, 6,35. χρῆμα Ἱπέεϊ πριν 1, 2, 
ἈΠῈ 

Χρηματισσικὸς οἰωνὸς, ΔΌΡαΤΙαΠῚ 40 
ασυςρῆας ῬοτΓΘΉαἰταΓ Ν, 9.5 23. 

Χρῆσϑα! τινί σι; Δ᾽’) 5 ορεγᾷ αὶ ἴῃ 
ΔΙῸ τὰ ᾿ἰΐ, 1, 40. χρῆσθαί τιν, ὡς 
ἀνάνδρῳ, ΑἸ Ι4αετη τγαξζαγα αἴ Ὠοτηϊ- 
ὩΘΠῚ ἱπη θοὶ Πα εἰ αβεγηϊπμδία πα 
ἰδ Ὅς: 

Χρίεσϑαι, ἴε ᾿Ἰπυ ΡΈΓΘ ἵν, 4» 13. 
Χρίσμα, ΟἸΘ ΠῚ, ἱν, 45 13. 400 ρετέτγ- 

ΟΑἰῸΓ εἴ ὉΠΡΙΓΓ ΘΟΓΡΙΒ, ἀϊνεγαπι 
ἃ μύρῳ. γος 

Χρυσίον, Δυτατλ α6 πμηπὶς ἀργοῖς ἴ2.ἃᾧ, 
9. 
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ρυσοῦς, ῥγοῤγὶε ἀυγθυ5, εχ δυτῸ, μά 
ν, 3512. σἹάρίμν ε{72 ἐπίχρυσος, ἴη.- 
δυταία5, τα. 710. 

Χρυσοχιάλινος, {τε ηῖ5 ΔυγΕὶς. ΟΥ̓ δία ἷν 
2) 27. 

Χώρα, Ἰοσ5. 4αθη φυΠ!αὰς ΟὈτπεέ ἴῃ 
οτγάϊπε ἔ, αοὶε ἰν, 8,15. κατὰ χώραν 
ἀπιέναι, Ϊῃ εὐπάοηῃ οτάϊποπη τεάϊτε 
Ψ]» 4911. ἐκ τῆς χώρας, δ βατῖοπς 
ῬΙῸ ΟΠ ΓΒ 111, 4). 33. ἐν ἀνδρ. χώρᾳ 
εἶναι. ἰετνοτα τη πα πΊετο εἴ ἰΙοοο εὔα 
ν. ό, 13. ἐν οὐδεμιᾷ χώρᾳ εἶναι, ΠᾺ]- 
Ἶο ἴοσο εἰ πυπηεῖο εξ, πα 118 
δυξτογιίαϊα εἰ ἱτηρετῖο ν, 7, 28. 
χῶραι, ἀρτὶ ἵν, ὃ, 22. (εἀ 161] κῶ- 
μαι ἀεάϊ, ααδὲ νοοδθυϊα πη 11 τίς 
{οτρτῖ5 Κη. ἔϑερε ρεγηπχυϊαία τερε- 
τα πίυγ, χώρα Τπ]εἰ πρίν ἵν, ὃ, 6. 

Χωρεῖν, ΠΆΡΕΙ, «δ μεηωγὶς ἢ '» 59 6. Ρε- 
ΠΕΙΓᾶτΘ, ὧδ ἐεἰϊς ἵν, 2, 29. ἴἴεν ἔα- 
ΠΕΓΘ 11» 45 1ο. δοοεάδγα, [6 σοηΐετ- 
ΤῈ ', 109, 13. σοῃίεῃάεγε ἷν. 2, 11. 

Χωρίζειν, ΘΟ] Ιοσατε, Ἰοσαπῃ δἰπσηδτα 
νὴ» 3..1. 

Χωρίον, ἈΡΕΓ, Ῥτεράϊ τὴ ν᾽, 5,11. Ἰοοὺς 
ἵν, 2) ΤΥ ΡΟ δάνν ὅ. 3. χωρ. 

ὀχυρὸν, Ἰοσὰ5 τη ἷ, 29 24. χω- 
ρίον, ΥΌΒ5 ν, 4» 30. 

Χωρὶς, [ξοτΐαπι,. ἤπε 1115 υἱ, 4» 2. 
Ὁ ἀξ ϑην ΔἸΠ6. 15.45.16 ὲ 
Χῶρος, ἔα ηάτ5 ν, 3», 13. κατὰ ποὺς 

χώρους, ΡΠ] ΠῚ ΡΕΓ ΔΡΤΟΒ ΥἹ], 2; 3- 

Ἐς 

Ψέλλιον, ἀττγΆ}}]ὰ ἴ, 2) 27: 89 81 8, 

20. 
Ψευδενέδραων μπυὴν, δ᾽ ᾿ηΠάϊ85 ἢπια- 

ἴΆΓδ ν, 2.28. 
ψεύδεσθαι, Βάεπι ἀαΐαπι ξΆ]]6τα υἱἱ, 6, 

16. πρός πινῶν [ΑἸ ετε ΔΙ] ΌΘΠΩ ἴ» 3» 
5. ἐψεύσθη τοῦτο, ἴπ Πὰς τὰ 6 ΠῚ 
ἴὰα ἔείε! 1 ορ᾽ηῖὶο 1, 8,11. τοῦτο 
ἐψεύσθησαν, ἴῃ Ὦδο τὰ ΘἸΓΆΓΌ ἢ 11» 
2» 13. πλεῖστον ἐλευσμένοι ἔσονται, 
{ρε5. [α]1δὲ Ποῖῖεβ τηαχὶπΊ6 111, 2; 
δὶ 

Ψηφίζεσθαι, ἀξοογΠΕΈτΕ 1, 4515. 1117.2» 
33: ν» 1) 4. Ψ]]; 7, δὲ 

Ψιλὴ χώρα, τερῖο παάβ, ΒΙΘΡΔΪΏΘ, ἃτ- 
Ῥοτεα, ἱτυτηεπίο ἀοιταία 1, 5, 5. Ψ- 
κεφαλὴ, οσαραϊ ΠΟΠ Ρα]δα τη ἰῇ 
-«. η. ἴ,) 89ς.,6. Ψιλοὶ, ταὶ 65. Ἰενὶβ 
ΔΙΓηδίαγοθ. 11ϊν. 359 7. ἤπε οἸγρεὶβ 
4υἱ ἴπηἰ ν, 2» 15. 

Ψ λοῦν, πυάδτο, ἀεξίξγεγε ἱν 10, 13- 
ψοφεῖν, ἱΌΠΔ,Θ ἵν, 3, 29. 

᾿Μόφος, ἔταξοτ, ἀφ ῥθπο ἐκ μακῖς ἀσυοῖμε 
“δ Ὁ» Ὁ 

Ψυχή, ἐκ τῆς ψυχῆς φίλος, ψετὰϑ εἴ 
ΠΠσΕΓῸΚ ἈΠΏΪΟῚ 5 Ψ]Ϊν) 7») 42. 

Ὥ. 

᾽Ω δαὶ, σδιτγηὶπα ἵν, 3, 27. 
ΩΣδέ πως, Πὰπο ἔετε ἴῃ πιοάαγῃ ἱ, 7, 

9. 
᾽Ωϑεῖσθαι, ΡΕΙ]ετε, ὈΤΡΈΓΘ 111, 4., 48, 
᾿Ωϑισμοὸς πολὺς ἦν, Δ]τ6Υ Δ] [ΘΓ πὶ ἵ- 

ξεθαΐ ν, 2») 17. 
᾿Ὡ μοβόϊνος, εχ ογάο Ὀον 5 οοτῖο ἔδ- 

ἕϊαβ ἵν, 7.) 22. ποῖ, Υἱΐ, 3») 32. ὠμφ- 
βόειος ἀδάδταὶ διερῃδηίδηδ. 

ζΩ μὸς, [φν 8, ΤἜνετὰ 5 1, 6, 12. 
“ὝΩρα, [επιρὺ5 Ϊ, 3»11. 12. Δ Πηϊ ἴδ η- 

ΡΒ 1) 40 10. 11,.ὃν. 12. 
ἱὩραῖος, 4] εα βοτγεηῖς βεῖαίε ὶΣ, ᾧ., 

28. ὡραῖα πὰ ἐκ σοῦ ἀγροῦ, ἔγαξίαβ, 
αυϊσυπαηὰε αυονὶβ δηηὶ [ΕΠΊΡΟτΕ Ϊῃ 
ΑΒΤΟ τηδίατοίοεθαπε ν, 3,9. ὡραῖα 
σρωκ τὰ ν, 3,12. (μη, ἐπ εγῤγοίε Ρε- 
γίχομίο αὐ ΖπἼαη. Κ΄. Η. ἴ. 31. ρΡο- 
τὴᾶ ἴεα γα ξῖα5, αἱ ογαάϊ ἴῃ εσὰπ- 

᾿ ἄτῃ πηεηίδηι ἀρροπὶ [οἱεπί, μή 2ο- 
714, τα, ϑασοα, ππσες. 

Ὥς ῥνο ὅτι ἸΪ, 5, ὅ. γεζεγίμγ αὐ εἰ]}- 
24π 1, 3», 15. 5. ΟΡΊ, 11, 6,. 10, ὡς 
27ο ὅπως, ἵγω, δ. ΟῥΙ. 1,3, 14:6,9: 
9, 21. 1ἰ», 1.5.2. ἴΠΠ1) 4. 25. δ. Ἰηπ|1. 
ΕΣ τοι ν᾽ ὅ, 12: ἡ. 18. ππὴ]- 
ΓΙ, αλιΐ6 ΟΥ̓ ΩἼ107167 γεξΖα,1, “". 71. 
ν, ὃ, 1ο. ροπαμδπ), ργο ἐπεὶ ἱ, 8, 
18: τὸ, δ. ἀν 2: εἶ ἐν δ ΑΉΡ 
17. ὁ υνησήνεασαν ον τ δ. 5: 9,1- 
ἿΙ, 19,1: 4,23. ααϊα ν, 2» 6. ὡς ἄν 
ἑωραφοδτες; ααΐρρε 4] Ἶδτα νΙἀεταηξ 
ν» 7; 22. ὡς ἐφειψομένης ἱκ. δυν. ααΐα 
ΟΟΡΙΕΒ αϊ τηᾶρῆξο (αἰ εοαίαγεο εἰἴς- 
δηΐ 111) 490 3- ὡς πολεμίαν οὖσαν, 
αυἱα εταὶ ΠΟ πὶ [ΕΥΓᾶ ἷ, 29» 19. ὡς 
δεῆσον ἀπκονσίξειν, αἱ εὔξιης Ῥᾶγδιὶ το 
7Δουϊαπά πη ν, 25 12. δ. φορῆ. αὖ- 
ὶ. «.":. 1,39 6. ὡς ἐμιοῦ οὖν ἰόντος, 
ποΐ. ἴϊγ.1, 21. δ. ῥαγ1δ. σομλί. 7. 
Σὺ ΤΠ τ 
}ανί. ζμί. ἀξ σοῃῇ]ῖο, μὲ ὡς διωβη- 
σόμενοι, ΕΟ σοηΠ]Ϊο, ἀξ {τα]ϊσετγεπὶ 
Ψ]], 2,9. ὡς κωλύσων, αἵ Ἰτηρεαϊτεξ 
ἵν, 7» 13. ὡς πολεμήσων, αἰ ὈΕ]] τὰ 
ΙηΓεγγαῖ 11, 6, 2. ὡς ἀναξόμενοι, αἱ 
ΤΟΙ ναι 5 ν. 9. 33. ὡς ἐπιϑησόμενοι, 
'ἴ ἃ [ΕΓΡῸ ΔΟΥΓΟΠΕᾺΓ ἵν, 3), 24. ὡς 
ἀπιὼν, αἴ ΔὈΪτεῖ 11, 4. 8. ὡς ἀπάξαν, 
αὐ ἀεάμποδπι ἴ᾿,). 3, 29. ὡς ἀπιόντας 
πάλιν εἰς Ἕλλ. ὃ τεάϊγοηξ τη (σΥθο- 
οἷατι ἵν 4» 7. ὡς κωλύσοντας διαβ. 
αἱ νἱ ἀεγεητογ {απῇτα πη ̓πηρεάϊτε 
γ6}}]6 ἴνν 3») 3. ὡς ἀφανιούντων, ἐὉ 
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Ἐοηἤ]ο, υὐ ἀδ]ογαπί 111, 2, 11. εἴς, 
ὡς δ. ῥαγίϊο, ῥγώ. ὡς κάμνων, ἢτηὰ- 
Ἰαπβ τῃογθυτῇ ν, 8, 23. ὡς βουλό- 
μενος, Πτηυ δ Π5 ἴε νο]]6 ἷν 1.11. ὡς 
“ἢ ῥγεροβίϊοηε: μὲ ὡς εἰς πόλεμον, 
εο σοῃῇ]ῖο, αὐ αἰαἱ Ὀ6}1 Ἰη Ἐγνίγεης 
ἷ, 9. 23. ὡς εἰς ἀγορᾶν, αἴ ἐτηετοηΐϊ 
τε8 πεοϑαταβ ἰΐ, 5. 30. ὡς ἐπὶ, δά- 
νογί5 νἱῖ, 6, 1. ὡς ἐπὶ σῦρ, υἵ 
Ἰξῆεηι ἰποεπάδγοηϊ ἵν, 3. 11. ὡς ἐπὶ 
τὸ λαμβάνειν, Δα ρτεράδπῃ ἀρεπάδτη 
ν], 29. 24. 1ηϊεἰεξδα ῥγαροί, ἐπὶ ψεμ 
“ρός : μὶ ὡς βασιλέα, τὰ ΤΕΡΈΓῚ ἷ» 

Δ... 115.3.,.20:3. 6. 1. ὧν 26}. δοιι» 
}αγναΐ. ἢ ὡς, φυδπὰ οἱ ἷ, 2, 4. 9ᾶτ- 
σον ἢ ὡς σις ἄν ῴετσο, Οοἰδτ 5 ΟΠΊΗΪ- 
ὉΠὶ Ορἰηΐοης ἷ» 55» 8. ὡς ο. {μῥενία!. 

ὡς μέγισσος ἄν εἴης, ἴοῃρε Ῥοϊεπεϊ- 
ἤπλιι5 ΕΥΙ5 1}, δ» 14. δ. ἨΜΉΙΕΥ. ΟἸτΟἷ- 
τόν 85..7. 1δὲ σὺ δ 4, 12. 
ὡς μὴ, πῈ μφ. 1η 7,11). 1, 5») 1ο. δ. 
σομ δὴ. 1) 4.) 17. 

ὍΝ, ἤοΣ Νὰ 1,.8,.28. “|5.2723. 
ἼΩσσε, δ. ἐπάϊσαί. Θτρο 1, 7. 7. 1ἴ, 2» 
τ 9 25 Ὁ δ. 12. ἴνΣ. 1 Ἂν 
1 5 4) 2.6 2 ἣν 2,.2.3.3 5...10, δς τὴν 
π:. εὐροὸ 11. 4» 26. δέξο αἵ 11], 3. 
ταῖν Μηδ τε. 9.1, 6. ΝΜ, ἢ... 3δ, 
ὥστε ἀπολέσαι ἀπάδ Ρεχϊοαϊατη οἴς- 
οἴ, πὲ Ρετγθηΐ νἱ!, 4.. 12. 

᾿Ωσειλὴ, ΟἰσΔΙΓΙΧ ἱ, 9, 6. 
᾽Ω τὶς, ἃνὶβ ταγάα, ομήαγάε ΕἸΑτιΟἶ5) εἴπ 

Τγαῤῥεὶ, 5.) 2. 3. ποῖ, 

Ἑ 4 
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ἣν 

ἈΒΒΑΖΕΙΜΙῸΒ Τῆτᾶχ νἱὶ, 6, 43. 
41115 ἘΒοΙΕἸ πη ϊπ5. 

ΑΡτοσοιηᾶ5, ψμὶ Ηαγροοναΐϊοηὶ ἀϊοῖτμν 
ϑαίγαρα “Αγίακεγκῖς γορὶς εν αΥ 7, 
Ποῆιὶβ Ογτὶ δά ΕαρὨταϊζετη 1. 3» 20. 
ΔῸ εο Οτϑοὶ τηεγοεπατγιὶ ἀδποϊαπίὶ 
8.64 Οὐταπὶ 19. 45. 3.. δ Οἱ οἰδὲ 
Ῥοτίαβ πε Ῥῃοθηΐσεη ἀείεπαϊε ἱ, 4» 
5. σου Ὡᾶνε8, Π6 Ογτὰ5 Επ- 
ῬὨταίθμη τγα]ϊοῖδς 1, 4, 18. αυϊπίο 
ἀϊῈ ἀδπιαπι, ροϊαυᾶτῃ Ραυρηδία 
εἰ αἀ Οἴιπαχα, δάνεηϊτ οαπὶ (ὰ}5 
ΠΟΡ 5 ἷ9 7. 12- 

Δομδὶῖ, ἡποοίοπίος “ολαίαηε Ῥείορῥοηηε 
2ανίενε “γοαάια 3 ηλἼγπαηι, τα τὶ 
ξασγαηΐ ἴῃ Ἔχογοῖία ν, 9» 10. 

Αοπεγαῆα ΟΠειγποηποίαβ, ῥερμλγμεία 1π 
ογα Ῥορὲὶ ῥγοῤε Ηογαοίεατι. ΤῸϊ Η ετ- 
οὐ]65 ἀείοσαηάις δὰ (εεθεγασα εἀὰ- 
ςεηάυτῃ ν, 1Ο, 2. 

ΖἘξια Β]ὰ5 τὲχ Ρῃδβαπουαπι ν, ό, 
37. 

ΖΕ ΡΥρΕ Πποῖῆες Ῥεγίαγατμη 1ἴ, 5,13. 
“Ἐπεας ϑιγτρ δ 5, ὦ. 6. ογμηαδμες 

δέγηηῤλαίο οῤῥ!άο ΑἸ γοαάϊα ῥγοῤε Τε- 
ξεαργ, ἸοσΠαρὰ5 ΡΘΥΓΠΪῸ ἵν, 7» 13- 
71οἵ. 

ὡἙἘ Ωἴαπες, λαῤίλαγέες σαὶ (ΒΕ ἐαγηι ΤΟ» 67}2 
“23ηπησι Τλεβαϊς. Ησσιο [ατιῖ ἴῃ οο- 
ΡΪΪ5 Μεῃοηῖς Τ ΠεΗ͂Δ]]} 1, 2, 6. Ηο- 
τα ἰαἰτατο ν, 9. 7. 

ἌἜοΙ!5, γερο 44 πιϊπονὶς τπαυλέϊητα αὖ 
Ἰοπία πύγμο αὐ Τγοαάεν μει Η ἰλε- 
")Ῥῥονίμτην, 6, 24. 

ΚΕ (ςὨϊμές Ασάγπδη, ἢ. 6. οὶ “σαγηα- 
γα Οὐαοία γερΊον Ἰπέεν Κ τεδν αοἰμ 72 
πιῆ εἰ “ολείοιιηι απηοηῖ, ῬΥθε 
οομοσίὶ ρεϊιαάγατα Ατοδάϊσογα πη 
ἐν ὩΣ» ΣΦ Εἰ ηδν 

Ἀξαῆας ΕἸεαβ, Πατυΐρεχ νἹῖ, 8, 10. 
Ὁ] Οοάά. Βασίας ΠαὈεηΐ. 

οι βραῆαβ ϑιγιαρπαὶ 5, Ἰοοῆδραβ Ρτὰ- 
νὶς δυπηαῖαγοθ ἵν, 1, 27. ἱπαϊοαῖ [δγ- 
ψίβεα βαϊαπι ΑΡΟ]]οη Δα 15. 111,15 

31. Τα] ἤτσηὰδ ΒΕΓ ἵν, 7» ΕἸ 
2») 15. τιάει 1ιοεαἀθογηοηϊογαγη τε- 
δηδηαι ἀν! ἀϊταίε πὶ ν, 9, 30. ἱερᾶ- 
[5 τλϊ τ δά ΗἩεγδοϊεοίαϑ ν, 10, 
γ. (υδάεῖ, ἢ6 εχεγοίϊταβ ἱδρδγείαγ 
νὶ, 2) 1ο, ετρῖ Ποχῖρρο πλ]} δτα 
νἱ» 4» 7. υἱττὸ {ε πᾶ ΟἸεαπάτο δὰ 
1υἀ]οίαπλ νὶ, 4, 17. νυϊηεγαίαγ, 
ἀππὶ ἔογιογ Ραρηδξ νἱϊ, 8, 19. 

ἈΡΘΩ]δαβ, 1,ἀσρα κ᾽ ΟΥ̓ γι.) ταῖς 
ΟΠ ΟΧ Αἥᾷᾶ δανειίαβ Βοθοιίοβ ν, 3» 

6. 
Αρίας Ατοὰβ ἢιαίεριαβ. σΌ ΠῚ σθθίεσίβ 

ἀποῖθας ἀοϊο σἀρίταγ ἃ ΤΊΠΆΡΠετπα 
11, 69. 31. ΟὈἰΓαησαίαγ 11) ὅ, 1. ἰδὰ- 
ἀδῖαγ 11, 6. ΦΧ ΊΥ. 

Ατηδάοοσυβ, νάς Μεάοοσυβ. 
ΑπηδΖοηατῃ [ἘΟτΙ5 ἱνν 4. τό. 
Αὐρῃϊογαίεβ οσοϊἀϊίγ ἵν, 29 17. 
ΑἸρΡΠΙρο] 4πη885, νά. ΕΡΙ ΠΕ πα5. 
Αμπαχιθῖὰβ ϑρατίδηθε οἰ! ρτρ δέξι5 

ΒγΖδητῖίῖ, ἃ ῬΠδγηΆΡᾶΖΟ σΟΥΓαρτι8, 
ἵρε Πιρεπαιϊ αξῖα ρ6] Π1οῖς Οὐϑθσοβ 
εχ Αἤδὰ ΒυζΖδηίϊιτῃ ν, 1, 4. ν᾽,» 9» 
16. ΥἹΪ, 159 3. {εὖ δάεην (4111 0 δὲ 
Οτέθοος ΒυζΖαηῖίο ἰγαιά ]θηῖευ 6- 
της νΠ]γ 1,11. Ναοταχα πγεία ἔα- 
δῖϊ ἴῃ ἀγοΈῚ ὃ. 20. ἀεσοάϊε ΒγΖαη- 
ἰΐο Ν]1»,. 2, 5. πλῖτς Χαπορῃοηίεπι 
αἀ εχεγοϊίατη ὃ. 8. 

᾿Αηιαπάγαβ, ὠγὸς παν πα Τ͵οααῖς ΥἹΊ, 
δὲ δὲ 

ἈΑπηϊδοη ΤΠἪυτία5, Δ. δ. δα Τλμνῖο ενὖδ 
»αγλέηηα Οαἰαῤγίαι, φμα οἰΐηε δ γδα- 
γὶς αἰξία εΜὲ, Ρετιθοία 5. {{ΠΠΕῸγῚ5 ἴα γα - 
ἢνῖβ πανὶ πανίρατε ν, 1, 2. 

Αρο!]ο ουτζίπι ἀειγαῃϊς Ματίγδ ἷ, 2» 
8. εἱ ἀμοδβ οσοηίεσταπε ἀφο! ηηᾶβ 
ΡΓθάα ν, 3, 4. ἴαοτὰ ἔδοϊς Χεηο- 
Ῥῇοη νυ] ], 8, 3. 

ΑΡο]]οηία, οῤῥίάμηι 1,γάϊα ἡωκία Τὴν- 
αἰγα Υἱϊ, ὃ, 15. 

ΔΡο]]οηΐδ ες ̓ γάα5, Δα τὰς ρετιαῇς, 
οὗ ἰδξηανίατη δὈϊριατγ ΔῸ δχοϑοῖτα 
τ. 15. 2- 

Ατδυϊὰ, ῥαγς ΠΜοφῥοίανιία ἡωκία Ἐπ- 
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ῥλνγαίεηι ἱη| 7 γακοη εἴ αδαηι 
ἀν, Ἐν, Ὑ. Ὑ}}» 8. 28- 

ΑΥ̓ΆΧΟΒ, φιαλΙ 77 δὴ ἵν 47) 10. σοἰσενε 
ἐϊοεὶ, ε!δὸ ατπηῖς Με οῥοήαγηῖα», φαμὶ (8 
ἐιριάτ τὲ Εμῤλναίοα. ϑ'εα Μξοιι- 
μη Ῥ μίαν οἤμη 171 “ πίοη. ο. 49. εΜ 
αγλριῖς αἰλιεμαϊηο οἱ υἹοϊορίϊα αἰ Ποῖ ὶς 
1γαγεξίω εἰ Μεάιαηι αὖ “γηιορηῖα α- 
Μιηριοης. δ11πὲ σθγο Ριο οὶ (}α- 
ὀογας, μ{1 ποημ  ῥμίαη, οὐδ ἔηισογ- 
{μη Ζ.. 

Ατθδοαθβ, μὰ Ατθδοδβ, ἄὰχ ἴῃ ὀχοτοὶ- 

(ὰ ΑτἰΑΧΟΓΧΙΒ ἷ,) 7) 12. Μεαΐς 84- 
τταρᾶ νἱϊ, 8, 25. 

Ατοδάθϑ, εχ γοδάϊα γορίομο Ῥείοῤοη- 
716} γιεατεγγαηεα, τ Ἰτὶ Γαθγαης ἴῃ 
ἐχογοῖτα Οτζ. ν. 10, 10. δογυτῃ []- 
1δῖϊο Υἱ, 1,11. Οσπὶ ΑΟὮΘΙ5 ἴα {ε- 
Ῥᾶταηὶ ἃ οϑοῖετβ Κν, 10, 12. {εὰ 
ΤῊΟΧ ἀ86 τε πηετιτ|5 ἀλη ΡΟ ΠδΓὴ 
νὶ, 1, 1-τ-τῷ. Διρὰβ ααϊάδτη τευηεγα 
ἀοοαίας ΧΕΠορΠοπίεμη νἱϊ, 6, 8. 

έφφ. ᾿ : 
Ατομαροταβ Δυρῖναβ, “γρὶς ἐγόσ Κγρο- 

Παῖς ἢ Ῥείϊοροίπείο ογμράμ5, ἜΧᾺ], 
Ἰθο δ 8 1002; 17. 17: 

Ατοχῖο Ατοδβ, ζαθηι ἀϊοἐμν ῬΑΥΓ ΠΑ Πα 5 
4 ῥαγίο “γοαάϊα, Ὠλτυΐρεχ νἱ, 2, 
28: 

Ατρο, πανὶς Ανροηαμίανμ7ι Νὶ, 29. 1. 
Αὐϑοὺβ. Οὐτὶ ἃπΊῖσ 5 ργϑεῖς σοῦπὰ ἢ- 
ἈΠῸ 1; 8. 5. Ὁ, 21 10} }Ὸ Ἰηϊδτ- 
{εέϊο Ογτο 1, 9, 31-. ᾿πηρεσία πῇ Ρετ- 
ΤΪἿΆτὰ τὰ ΟὈἸαία πὶ πη δοοίρὶς ἰἱ, 2, 
1. ΓΑΙΙΟΠΘΓΩ 1{ΠΠΕῸῚῚ5 ῬΤΟΡΟΙΪ 11, 2,» 
11. ᾿τηρείγαϊα νεηϊὰ ἃ ΓσῈ ταὶ ΠῸ 3 
ουταίῖ Οστθθοοβ 1, 4» 2- 

Αππδγομυβ ματπηοῖδ 1ἀσεαἀξογηοη 5 
ΒυΖδιτ νϑηαῖῖ φυδάτ Πρ εηῖο5 81ὴ- 
Ρ᾽Ϊὰ5 (ὐὐβθοοβ νἱῖ, 29» 5. 6. οοττα- 
Ρίαβ ἃ ΡῃδγπάθᾶΖο ρτοῃϊθεῖ Ογτγία- 
ΠῸ5 ἃ [τα]εξϊα ἴῃ ΑΠΔΠῚ Υἱ], 29 12: 
όὅ, 13. 24. ἸηΠάϊατῃγ ᾿Ἰρῇ Χεηο- 
ῬὨΏΟΠΓΙΙ νἹ]. 29 14. 

Ατῆδας Οδιας, σεητατίο ᾿ενὶβ ἈΓΠῚΊΔ - 
ἐῶ τε5; νῦν ΤΟΥ 5. ἵνῷ ἴ5 28 ὅ5 20, 
70 . 

Ἀππῖρραβ ΤΒεδΆϊ] ας, οὐνὶς 7 αν, ἃ 
Ογτο Πποίριτε ἀσοίρις ρεοπηίατῃ εἰ 
ααδίαου τ }]}1ἃ γα] τα τα σοηίγα ἴε - 
αἰτοἵοβ οἶνεβ 1,1. 10. ὨΪβ ργθῆοις 
ἹΜεποηεπ 11, ὅ, 2ὃ. 

Αὐδῆο Αἰμπεπιεηῇϑβ Ἰεραζαϑβ τα] ΠΥ δὰ 
ΒΙπορεηίεβ νν ὅ, 14. 

ἈΑπδβοηυτηὰβ Μειῃνάτίθα9. Ατοᾶβ, ἐλ' 
Μειλγάνιο ὠὐὸόφ γοαά"αε, ἸοσΠΡ 5 
ΡΙΘΘΕΙΣ ΦΥΑΥῚ ΔΥΠΊΔΙαΓΘΒ ἱν9 1, 27: 
δ. 20: ΤΟΥ ΠΙΓΟΠῸδ ΡΈΠΕ 5.7» 0. 
Μφφ- Ἐσπάδβμῃ ρτὸ ΟΠ ορῆο πο- 
τιϊηδηῖ Εάᾳ. νεΐεγαϑ ἵν, ό, 21. 

Αὐἰῆαβ Ατοαβ, νἱὰς Ατγῆῖδϑβ, 

Διγηθηΐα, γερο 494 βηϊηνια ράϊασ 
εγὼς ψῥιομ νολεσ,, 6] 5. [Αῖταρα 
Οτοηῖαβ 11], 5) 17. ἴῃ δᾶ ἔχηΐ ἔοῃ- 
ἴε8 ΤΊρ 5 οἱ ΕᾺΡὨ γα 8 ἵν, 1, 3. 
εἂπὶ (ἰδ ηεΓ{65 Δ ΠγηἾ8. αἰ η ρος ἃ 
ΟΔΥἀαΟΠοταπῃ τερίοπε ἵν, 3,1. 6- 
705 πηοηΐεβ ἵν. 3) 20. 6 ΠῚ ΡΕεΙ- 
ρτδηΐϊ Οτοὶ ἵν, 4, 1. ΑΥΠΊΘΏΪ25 
ΟσοΙἀφητα}}5 {ἴγαρα ΤΕ θαΖαβ ἵν, 
4: 4. 5. Ατιηεπίογατ ραοτὶ νἱσθτα 
Ρἰποσγηάγαπι {ΓΠΙπεης ἵν, 5, 32. 
ἐογασῃ δα] ἀεί οα θα ἵν, δ, 
36. 

Αγιασαπιᾶβ ῬΏΓΥρίθ [αΐταρα νἱῖ, 8, 
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Ατιδᾶζαβ. ἔνε Αὐϊδοζὰβ Ογτὶ ἀτηΐϊσας 
ΤΠ ΤΟ ἘΡἢ»- 

Ατίδρεγίεβ ρῥγθοίς Γὰχ γα] Ὲ5 δαα]- 
ἴὰπλ ἴῃ ΑἸαΧογχὶϑ Ἔχεγοῖτα 1, 7» 
11. ΟΟΟΙ ἀἸτΓ Ὁ Ἰρίο Ογτο ἴῃ ρὰ- 
Πα 15. 6.22: 

Ατιαραῖαβ δα πα ἢ π5 Ογτὶ ΠΕ] της 
δ, ΤῸ ὙΠΟ ΟΥΤΟ Ὁ 8, 
28. 

Λτίάχεγχεβ, Μἤπηορηορ, Ἀ]Ϊὰς ΠΑ εἴ 
Ῥατγ (αι! 15, ἔγαϊεγ Ουτὶ τηδ]οσ, μά 
παΐμς αηέθμα}, ῥαΐεῦ γαρημῦη ααΐδ- 
πες ἐἴεε ἴ, τ, τ. ([ἀσσεαϊς ρδττὶ δ. 2. 
Οντὰπὶ ποὴ πεοδῖ Ἔχογδῖα ἃ πι|8- 
{γε 214. 6].5 ἔγαϊει Γρατίαϑ 11, 4, 25. 
νυ]ηεγαῖαγ ἃ Οὐτὸ ἴῃ δοῖε ἷ, ὃ, 26. 
ΟΟΟΙΠ Ογτὶ σδῆτγα ἀϊτρὶς 1, 1ο, 1. 
τηοίαϊξ τϑοοοβ νἱξζογεβ 8. 6. 11, 2» 
18 : 3»)1. ῬΟΙοὶὶ α΄ Οτθοοῖβ ἈΓΠΊΔ 11» 
1, ὃ. ᾿Ἰπάθοῖ85 αοῖς οατὴ (σὐτϑθοὶβ ἰϊν 
3», 25. ΟὈίγαποαι Οτεοογατη ἀποεβ 
ἘΡΙΟΣ Ὑς 

Αστπηαθ Γγάϊφα [λῖγαρα νἱϊ, 8, 25. 
Ατταοᾶ5, 6] 5 ΠΊΕΓΟΘΠΔΓΙΙΪ ἵν, 3, 4- 

"ηάρίμν ζμῖ{76 (αίναρα : {εὰ σμγμς γὲ- 
Φ107115, ΤΟΥ ΓΜ 6}, 

Ατγῆδβ Ατοᾶβ, ἤούηο νοῖᾶχ νἱΐ, 3,23. 
Ὁ] γᾶς ΓΑρισαος, 

ΑΠάαδτεβ, ΠΟ] εἰ ορυϊοπίαβ Ῥεγίᾳ 
ΟρρΡυρηδίαγ ἃ Χεπορῃοηῖε ἔγαγα 
ὙΠ], 8,9. 16. [απάξτηῃ σδριαΓ σῸ ΠῚ 
ΤῸΪΒ 8. 22. 

Αἰραῆα Ῥῃοσεπῆβ, ἢ. 6. ες. Ῥλοοῖϊάε 
Οταοία τεέρίοπθ, Ογτὶ σοποῦ!ηἃ 
ΟΔΡΙαΓ Ὁ Αὐΐαχεῦχε, ρα ]οῆτα εἰ 
ΡΓαάθηβ ΤῊ] Εῦ ἴ, 10, 2. 

Αἰρεηα!!, οὔσες Αῥεπαϊ μνόὶς Ῥαηῤγ- 
6 αὐ Εωνγηιθάονεηη ΑἸἾΜΠΘΤΙ 1, 2 
ρὲ 

Ατάτπεις ὠγός λίγα αὐ πιαγε ραιπι 
ΟἹ 9. ὃ: 

Αἰεηἰθηῖδ5 Γαγαπίαγ ρεσυπῖαβ ΡΟ] ]- 
οδβ ἵν, 6, τό. ΠοΙ. ΠῚ ΟΡΕΒβ τ Ρ 85 
ἔγαπθα πα ἃ Γι ἀσ ἀφο ἢ 115 Υ]Ϊ, 10 
2). Βάετη ἰαυάαὶ ϑευῖῃεβ Υἱἱ, 2. 
31. εἴ ἴ.ο05 σοσπδΐος νοοδῖ ἐδία. 



ἹΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΟΜ,. 

Αὐδυηγίατ, πγὸς »πιαγπα ἄγβς 
ψΨΙ}, ὃ, 8. 

Ἐ. 

Βαδγίοη, νὸς »παλύα οἱ οριεἰρη Ἔἔηηα 
“Πα «ὦ ΒπῤὝναϊενι, ααδῃίατη ἀἰ- 
Κεῖ ἃ ἴοσο, 01] ραρῃαίαπι οἱὲ 11, 2, 
6. ᾳφυδηπίμυτη ἀπΠῆἔεῖ ἃ Οοίγοτ!β Ρου- 
1 ν, 5.» 4. δὰ δ8πηὶ ρΡυξῃᾶ ᾿ηςΕΓ 

γτατη εἰ Αὐίαχογχοπῃ δοοϊ{Π{π αἱ- 
οἰζαγ 1ό2, 

ΒΑΌΥ]οηΐΆ ταρῖο ἷ, 7. 1. 11, 2, 12. 
Βαΐᾶὰβ Ατοδβ οσοϊάϊτογ ἃ (αγάμπο ἢ! 5 

ἵν, 1, 8. οὗ, ν|!, 8, 10. 207. ΟΌΙ, Βα- 
σίας Ἤλεϊος μάντις εἰξ ἴῃ Οοαϊοὶ- 
Ῥα5. 

Βεϊεῆς ϑυτγίβε εἰ Αῇυτίξε Γλιγαρᾶ ἱ» 4» 
10: π|3ν δὰ 2 δα 

Βιίδηι με, μγὸς τπαγιίμα Τλγαοῖαρ ἱλ1Ὲ Ὁ 
Ρεγιμέλμηι εἰ Οαμπρε αὐ Ῥγοβολῖ- 
ἄορι, (εἰ οίῥομ: μνδέηε ἀτοῖ Ποτο- 
ἀοίμς νἱὶ. 137.) ἐαάοῦῃ αμξίονε Ῥίοΐφ-: 
γπιδο ἀξία εἰ Ῥαίδεστον : ἀο(]ε ψοσα- 
ἡμν οάοίο νἱῖ, 2. 38 : 59 8. Ζ. 

ΒΙΓΠγΩΪ, Ζπ οὐαὶ ορ, 1161672 αἰοιημῦ 
Τλγασες Αἰ βαιοὶ ν, Το, 17. ὨΟΓΌΠῚ 
[αἴταρα εἰαὶῖ Ῥῃδγηδραζιιβ νἱῖ, 8, 
28. 

Βιν Δοτὶ ρεοιηΐαβ Ἔχεγοίταὶ ν]], ὃ, 
6. 

Βοϊίου5, ΤΠεαϊι5 ρας], Ὠοτηο ἱβηᾶ- 
νὰ εἴ ᾿πηρτοῦι5 ν, 8, 23. 

ΒγΖαῃ απ), τγός 15 Βοίῥογο ΤὝγαοῖο 
οεἰοῤεγγίπα, ἴῺ δᾶτὰ νὶ ἱτγα πηραηΐ 
Οτδοοὶ νἱϊ, 1, τό. δηΐὶς Ὀεδ]] τὶ Ρε- 
Ἰοροηπεῆασαπα ἔαϊς Αἰπεπϊεηῆυτα 
πππιι χ ο, 

ς. 

Οξπδα υτ08 τηᾶσηα Μείοροϊδηηϊεε δὰ 
ΤΙρτπι 11, 4.5 28. 

Οαἵοὶ σαταραϑ, ραγς γα ξεν ἔνια 
εἰ οῤήηια αὐ (ὐαἱοιηηι αΊ,1716721,), 211 171 
ημη Εἰατοιηι μὲ νι, ὃ, ὃ. 18. 

ΟΔΠΠπδο 5 Ρατγ δι 5 Ατοαϑ, ἰοοΠᾶ- 
δὰ5 δῖαν 8 ΔΓΠΊΔΙΌΓΘΡ ἵν. 1») 27: 7» 
8. τεπὶ ἤτεηὰς ροτῖς 2ῤ2ά. ὃ. το. 1ε- 
φαΐαβ το ΠΥ δὰ ΒΙΠΟΡΟΠί65 ν; ό, 
14. ἴἴ. δὰ Ηετδοϊθοίαβ ν, 1ὸ, 7. 
[εὐϊοῖε ΠῚ ἀγγοραῖ ἱπηροτίαστα Ατ- 
οαάστῃ εἰ Δομδοίυσσῃ ν,; 1ὸ; 9. 
10. 

Οδ]ρεβ ρογίιβ ομήξ 1 Βιήγπια βυε 
᾿  Ζήκᾳρία ἡ πανίδα τ. ον τι3. τεὴν Νὶ. 

1. 2. ΕἸ ΟΣ ΘΙ. ἈΠ υ. 2. παν ΡΟ 

νἱάθ δηποίδίδ. 
ΟὈαρρδάοοϊβ, γερίο πα τηὐεν Ταμγωνῃ 

εἰ “πηπιαμγμη ῥγοῤῥίπφμα ΟἸ σία εἰ 
ἘῬλιγεὶα. 1, 29. 20: νἱῖ, 8..2.8. 

Οατγάσοῃϊ, Κ᾿ (ὐανάμεπϊ, Οὐογάκε, Οον- 
4Ἷϊ, (σογαϊεῖ, λοάϊο (πγαῖφε, ῥοῤωϊὶ σά 
γίρανι μβηϊέγανι ΤΙρΡΥΣ τη ἀτηηεηΐας 
εἰ γγῖα σοηηεῖς, ΠΌατὶ, ὈςΠἸσΟΗ͂, 
τιοηίδηϊ 111, 5. 16. νν» 5. 17. νἱϊ, 8, 
25. ΠοΙΌτα Ἰποηῖ85. Ρείαπε Οτϑθοὶ 
11, 6» 17. ἵν, τ, 2. τιαῆτδ 605 ἢδί 
ΔΙΩΙΟΟ5 τεσοποι]ίατε ἥυάδηϊ ἵν, 1, 
8. 9. υτρεηΐ ΔΡΠΊΘΩ ΘΧΙΓΕΙΏΤΑ 
ΟΥ̓ ΟΟΤΆΓΗ 1ν, 1, 16 : 3, 7. [εᾳ4- 

Οδῆο!! σατρὰϑ ἰ, 1», 2 : 9, 7. ποΐ. 
(αγῆτι Οδιρυβ, ἈΓῸΒ ἴ, 2», 11. ποΐ, 
(εἰφοηθο ατῦ5 τηᾶρηα βΏγΥΡΙΘΘ ηηαγονῖς 

5). 25 7. 10] ετἂς Ουτὶ ρτθοίοτί στη εἴ 
Ῥαγδάιας, μεσ σαεπῃ ἤυϊ Μεδηάεσ 
1ῤϊ!4. ἀτσθτὴ 6)ὺ5 ἐχῆτϊαχι Χευχεβ 
8. 9. 

Οεπιττε5, Δ ΓΏ ΠΙ5 φαΣ μι τη ΤΙργῖσ εἴ 
αἰδιπραὶϊς Ατὐπγεπίδτῃ ἃ Οαγαθοῆο- 
ΓᾺΠῚ ΓΕΡΊΟΩΘ ἵν» 3») 1. σης ἴδ ημαοηλ 
τα] οιαπι (ὐτδθοὶ 8. 16. 

Γ(ερῃιςοάοταβ ΟΡ Πρ μομτὶς Δ] 5 
᾿ ΑΙΠεηϊθηῆβ, Ἰοοπαρυβ ἰν, 2, 13. 
ΟΟΟΙ ΑΙ ὃ. 17. 

Ὀεγατηογαση ΕΌσατ) τὺ ἴῃ ἤηὶ θὰ 
Μυῆδ ', 2; 10. ποΐς 

Οετγαίαβ, λοάϊε Κογείομη, ἊτΌ5 Οτεσα 
εἴ πιδιττλᾶ ἴῃ ΟΟ᾽ οὨά6, δ᾽ ορεη- 
Πυπὶ οοἸοηΐϊα ν, 3, 2. ααἰδυς εἰ 
{Π Ὀαἴαπὶ ρόπάθθαϊ ν, 5, το. ἵπηεο- 
ας ψοσαηήμγ (ΟεΥδίαμτ} ν, 7») 13. 

Μέφφ. 
Οετθοίαϑβ ν, Το, 2. 
(ετίαβ, μέ δ 5, ἀΥΠ 15 ΟἹ ΟἿ ἱ, 4» 

Οεηοπίατα υτὸ5 Μγῆδε «. ποῖ. νἢ, ὃ, 
ἃ. 

ΟΠαϊοσεάοη, πγὸς Βιμδγηῖασ ὁ γερίογια 
ΒγβαρΠ1, Τεγοῖς ᾿οάϊο νοσαΐμν Κααΐ 
--ευι νῖϊ, 1, 20: 25,ῆ 24. 26. 

ΟΠαϊσεάοηϊα ἀρενρ (λαϊσεάοη!ς νἱὶ, 4: 
28. 
ΟΠ δ! ἀδοὶ, ῬορῸΪ 3μεέῖγηξ “ γηιεπεῖς, ἢἰ- 

Ὀετὶ, ἴοτγίεθ, τηεγσεηδη! : ΕΟΥαΠῚ 
ἀιπῆα, 1ν,.:3»..... » δυο Ἐ δύ υἴρ 8, 
25. 

ΟΠ Δ]05, ΔΓ Π15 5 υτῖθο ΡΙ ΓΟ 5 ἱν 4» 9. 
ΟΠ αΙγ 65, ἄμμο ἀμ πογπῖπὶς αῤμά ΝΝο- 
νμσι ῥοῤμίε οοσμνγμηὶ, αἷὲ ᾿Ἰθοτὶ 
1» 8, 25. ΠΤ ΙΤῚΪ ΑΥ̓ΓΠΘΏΙ86 ἐν, 59 
34. 41 ΠΙρεπάϊα τπεγεηΐ δρυὰ Τὲ- 
αἰ ΔΖ 1ν,) 45 18. Οσσυτταηΐ ΟτΓθο- 
Οἶβ ἵν, ὅ, 5. Ἰαμάαπίαγ᾽ οὗ ἕοτετα- 
ἄϊπει, εἰ ἐογαζη τη ἀεδίοτ θ.ἢ- 
ΤΌΓ ἴν9 7» 15. ,Ἀ6Φ. αἰϊὶ σεγο 1 Ῥομῖο 
ἹΜΜοΙγποοοογατι τ ρε0 ΡαΙθηςαϑ ν, 

571. 



ΙΝΘΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ΟΒαγπγαπάα, υτῦϑ πηᾶρσπὰ δὰ ΕΡΉΓΑ- 
ἴδ ἴ, δ. ΤΟ. 

ΟΠατγηϊπ5 [ςο, Ἰεξαίας ΤῊ Ϊ τ το- 
Πἶβ νἱϊ, 6, τ. ἀείεπαϊς Χεπορῃοη- 
οι Υἱΐ, 6, 39. 

ΟΠετοποίωβ Τάγαοί α τερίοης ΔΑὈγάϊ 
1, Ζ...9..ὄ ὕ1ϊ» 6... τορὶο, ἀηλοβηδ. οἵ 
ἔφγι]5 ν, 6, 25. οἵ. νἱϊ, 1,13. 

ΟΠΒΙγΙ͂ορ 5. Γιοεαεφοπηοηΐα5. δαάμοὶς 
{ρτἰρεηῖοϑ γα 165 στανῖβ ἀγπιαῖα- 
788 1», 4» 3. τηὶϊτταγ δα Ατϊϑρα τ 11» 
1, 5. Ἰαυάδις Χοπὺπορῃοηΐαπι 11, 1, 
4.5. Ὠοτίαϊαγ ἀχοθβ 111», 29 2. συγ 
{ἐπ|6] ἃ Χεπορδοηῖε ἤϊ νἱϊαρετγα- 
ἴὰ5 ἵν, ὅ, 3. [αἸ(ε ρεγᾷ τρὶς ΑἸ 6- 
Πἰρηΐες 114. 8. τό. ΤταροζΖαηίε 
πᾶνιραὶ Δα πᾶνε αἰοιεηάδβ νυ, 1. 
4. εὰ τεάϊξ σὰ τα ἀπᾶ {τι γαπηϊ νν 9. 
16. ᾿πηρατία πα τοιί5 ἐχοτγοϊτα8. ἴπ 
εἰπὶ σοηίετίυσ 8. 32. {δε τῆοχ 60 
Ρτναίαγ ν, το, 12. πηεαϊοαπηδηῖο 
[απιΐο ρετὶς νἱ, 29 11. 

ΟὨ τυ οροΙ 5, λοάϊο ϑομίαγὶ, εὐὸς Βὶ- 
ἐλγπῖω ρτορίπᾳυαα Ὁμαϊσεάοηΐ, ε γέ- 
ξίοηε Βγααμεῖ, ἱπ Βοίῥογο Τάγαοῖϊο 
ψὰΣ, 4.8: νῶν Τὸ ἃ. 

ΟἸΠ οἷα, γερο μα τπίπογῖς σομίγα (γ- 
ῥύμην δάϊτα αἰ ΟΙ]15. 1. 2» 21. 6]5 
Πίαβ εἰ παΐμγα ὃ. 22. ΡΥ δ 6}85 1» 

4» 4: 
ΟἸερεπείας ρετῖξ σα ΠῈ 811|5 ν9 15» 17. 
ΟἸεαροταβ ρἰηχὶς ἐγοητριοατη Πγσεὶ 

1}. ὃ... ἄς 
ΟἸεαπάεσγ, Βαττηοῖα ΒυΖϑηϊ!! Ζασο 

νἱν 4.,.18.. νϑηὶξ Οδἱρει: νὶν: 4». 45. 
Ποίριτα τὰ ἴπῖξ σαπ Χεπορῃοηῖα 
νἱ, 4. 35. Υ]]» 1, 8. ἱπηρετίατη οχ- 
δτοιτα8 οὈΪδίατη ποη τεοῖρὶ τα]!- 
ξίομα ἱτηρθάϊυϑ νὶ, 4, 36. 

ΟἸεᾶποῖ Ατοᾶς. παίῃ στηᾶχὶ ΠΠ]Ὸὰ5 Ὁ Χ 
[εοσὰαηάστη ΟἸεδισ τὴ ἰΪἷ, 1, 10. 
Οτοπογηθηϊαβ, βγανιῖεῦ νἱταρεγαῖ 
Ατίεθα πα ἴἰν 5.,.39. (ΒΠοἰταγ ἴῃ ἰο- 
Οαπὶ Αρίϑ Ατοδαϊϑ 111,19 47. ποΐ, 
Ποτίαϊαγ ἀσςε5 84 ρεγβάϊαπι Ρεγία- 
Τα Ὁ] οἸος ἤδη 111, 2, 4. Ρτοθαῖς 
Ατοδάϊθιιβ ξγανὶβ ἀὐπηαίαγοθ ἱν, 8, 
τϑ8, Ατοδάδπι τοραΐ Κϑηορἤοη, αἴ 
ἴαοτα αἰ ρεηῖεγ ἱπίρι οἷα νὶ, 2» 
22. ΟἸεδπου πη ρ]]οἰτογ ποτηϊηδία8 
σαπὶ ΡὨΓΥ Ποῦ σοπτεπά τς ἴγα π11}}- 
ταϊα τῇ ἀρὰ δεατῃεη νἱϊ, 2. 2. Πο- 
ποτὶῆοα (εητὶῖ ἀς Χεπορδοηίξδ νἱ!ς 
δγρ1ο. γιάε Εριποίατα δὰ Βατι- 
ΤΩΔΗΠᾺΠΊ. 

ΟἸεαγεῖαβ Ἰοσμαραβ [απλεΎα Ρατῖς ν,, 7; 
14---ἰ|6, 

ΟἸεάτοῆιι5 χὰ] Τα σεάἀεουποη 5 σΟΠη- 
Ρᾶγᾶϊ οορίᾶβ ρεσιηϊα, Πα τη ἃ ΟΥὐτὸ 
ΔΟδρΡΡΥΘθ , ἴ,ν8.3..3»:3..11...ὅ.. 4. 
νος δά Ουγὰπὶ (εἸθθμαβ. Οὐ πὶ 

ΙΟοΟΟ. ΤΊ] ΕἸ Ρ5 ρταν!5 Δγγηδέμγερ, 
8οο. ρεϊιαὶβ ΓΏγδοῖθιιβ εἴ 2οο. 
Οτείεπῆριυς [ἀρ τς γ}15 1, 2, 9. ρτθ- 
εἴ σογπὰ Πηϊῆτο ἱ, 2,15. Ταχὶβ ρε- 
ΤΠ ῸΓ 80 δ χϑγοῖζα ἱ, 2, 1. 1εάδι τηϊ- 
1165. 1»). 3» 3. 9. μέχφ. ἃ Μεποηΐβ 
ΤΑΝ ΠΡ 5. [αχὶβ ρει ἴ, 5, 12. 
ΡΙΘρΘΙΣ σοτπὰ ἀδχίτγο ἴῃ Ρυρηδ ἱ, 8. 
4. ΤαΪΠῈ5 δα ου]ταΐ Ογτο ἱ, 8, 12. 
ΕΠ ΠΊΆΧΙΠΊΪ δος ΟΥΓῸΒ ἵν, 1,0: 
6, 5. εἴ ΤᾺπῚπἢΔ σοηΠ]ϊα πὶ ἀδ Ὀοἷ]ο 
Ἰη[ετεηάο τορὶ σοπηπγαπίσαν!ς ἢ], 
17 1ο. ἰαιάδταγ αὐ θοπὰ5. ἱπηρεγα- 
ὯΟΥΓ 11, 3. 11: 6, 8. οοἸἰ]οφαΐταΣς 
οὐτῃ ΤΊΠΆΡΠεγης ἄς τηεξίὰ ἱπηάήϊα.- 
ΓᾺΠῚ 1ἰ, 5, 3-ττῖσ. ἄοϊο σδρί(υγ ἃ 
ΤΙΠΆΡΠεΥηΕ ἰΐ, 5, 31. {τοι ἄδτατ ἴϊ, 
6, τ. 6]05 νἱΐα εἴ πιοτες ἀδίοτ θα η- 
τὰγ Ζότώ, 

ΟἸδοηγπλις ἴσο, νἱγ ἔοτιϊβ, ἱπίεγβοϊ- 
ἴα ἃ Οδγάμσοῃ!ς ἱν, 1, 18. 

Οὐταία 65 ΤΠ ΠΕΌδηι5 ἃτγίεπι ἱτηρογα- 
ἰοτῖαπὶ Ῥγοβίθιασγ δὲ νυ] ρυβεοῆξ 
Οὐξεοὶβ νἱϊ, 1, 33. ψἱα, νοΐ, 

Οατὶ τἱαερίμν ε{78 ρει» Ῥορεῖσα [δεγα 
ἡγιίεγ ΤΊ δαγεηος εἰ ΜΜοίγποροος νἱὶ, 8, 
25. {εξ «ἱάε ποίαηι. 

ΟΟἸΟΠΪ, οῤωίμς Ῥοηπὶ Εἰ μοῖηὶ ον ες 
ογἹθηίρηι, τοπταπι Ογθθοῖβ ἵν, 8, 9. 
[εἀ [αφαπίαγ ὃ. 18. Οτϑοὶ [δὶ νε- 
Το πίαΓ τ16}16 ἰηίαπίατη ἰηΐογεηίς 
δ. 20. ΠΠοτα πὶ Ἰερατὶ Ἰαρίἀαπίωτ ν, 
7» 2. ἴπηΐ ΠΡ 6γὶ νἱΐ, 8, 25. 

ΟΟἸ]οΥδβ ατὸβ ορυϊεπία εἰ τηᾶσπα 
Ρῃνγρῖε Πλ8]ΟΥΙ5 ἵν» 2, 6. 

(οπγδηΐα νἱάρέμν ε{72 σα ϊμηι πολ ῥγο- 
ομἱ Ῥεύρανιο νἱϊ, 8, 16. 

Οοτοηθδ, μγὸς Βωοίϊα, Ραρηα δὰ ξαπ 
Υ, 3,6. 

Οοτίοίε, υτὸ5 ἀείετία δὰ Μαίοαπι 
ΔΤΩΠΕΘΓῊ ἱ, δ. 4. : 

Οὐοτν α5, [αίγαρα ῬαΡΠ]αροηΐδο νἱΐ, 8, 
Εν αν». 52,5. 2 ὁ... αι  ξσθ α.5 
ἔδλοϊξ οαπὶ Οἴθοὶβ νἱ, 1, 2. οἵ. δὰ 
ἀνθ). ὅὸν 

Οοίγοτα, τὸ Οτθοᾶ, δ πορεηῆαπι 
οοἱοηΐα ἱπ τεσίοηα ΤΊΡατεοτα πὶ 
δὰ Ροπίυτῃ Εαχὶηατη ν; 5» 3. 4: 

Οτθιθηἤατη ἀγοβ ἰἰΐ,. 35 7.15. εο- 
τα οροτὰ στηὰἰὰπ| ῥτοάο ἱν, 2, 
29. 

Οἴεῆδϑ, τηβάϊσας, ἴδηδί Ατία χεῦχεπὶ 
ναϊπετγαΐαπῃ ἴ, 8, 26. ἰαυιάδίυγ 6]. 
τοιιτηοη! απ ὃ. 27. 

Ογάπιαβ Δπιη}5 ΤΑγ πὶ πηδεϊατι 1Π- 
ΘΙ  αδδ 1. 29.2.3» 

Ογηϊΐοιϑβ νἱϊ, 1.» 13. ποῖ, 
Ογγὰϑ γμ1η0 7. Ατίαχεγχὶβ ἔγαίεσ, σ0- 
{ταὶ ἃ Τλᾶτῖο ραγίς ἰαίγαρα ἱν 
1,9 2. ΠΊΟΓΓΙΟ ραῖγα δ Ατίαχεγχο, 
οαἰαπιηϊᾷ ΤΙΠΆρΡΏΘΓηΪβ, σΟΠ])]ΟΙΓΟΣ 
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ἵη νίπουϊα ὃ. 3. Γεἀὰ τῆοχ ργεοϊθυς 
τη δίγὶ5 ΠΠθεγαῖα5 τε ΠΣ [ἢ [αἴγα- 
Ρίατγη. [πᾶς Ὀε]] πὶ ρᾶτγαΐ οἷδιη 
δ. 6. εἰεπιεηβ ἐτρὰ Χεηΐδπ εἰ Ρα- 
ΠοπαπῚ ἰ, 4» 8. ἸΙΌΘΈ γα} 15 ἐγρα 8118- 
ΠῸΠῚ 1, 7. 18. πυάο σαρίῖα ῥτο]!- 
ὉΠῚ σουη 1, 8. 6, οσοϊάϊτ Ατ- 
ἰρειίετη ἴῃ δοῖὶθ ἃ. 24. νυϊηδΊαῖ 
Αὐτάχαύχοιῃ ὃ. 26. Ἰηςεγδβοιϊταν 8. 
27. 6]. 5 που! τ ἷ, 9. 

ΟγζΖίουβ υτΌ5 Μγῆθ δά ΡῬιοροπίϊάδθτῃ 
25»: 

Ὦ. 

Ῥατηδγδίαυβ 1σεάερπηοπὶ 5 Ὁ. λ. 11», 1, 
3:-. τὶν ϑυ 7: ᾿ 

Πᾶπᾶ, Ὁτ5 τηδ]οῦ Οαρραάοοϊδο ἱ, 2, 
20. 

ὈαρΡΠΠᾶρογαϑ ΥἹ], 8, 9. 
Ἰραταάδχ, αγιπῖς ῥαγατς ϑιγγῖαε, φιὲ ἴῃ 

Εωρλναΐοτη ἐβξμπαλν 1, 4.9. 10. 
Ῥλάτῖὰ5. ΝΝοΐλμς, ρα Ῥενίαγμηε, ζ,αἱδν 

Χενκὶς {δοιρα1, Ῥαῖε Ατία Χεγχὶβ 
ἹΜπετηοηΐβ εἰ Ογτγὶ τη ΠΟΥ͂Ν ἷν 191. 

ΒεΙρΏϊοο ἴῃ τεπιρὶο ΑΡρο ]ηἰβ μαθεπὶ 
τῃοίαστατη Αἰπδηϊθηΐεβ ν, 3, δ. 

Ἐεῖια ΤὭγδοϊδο νἱῖ. 19 33: 8,1. 
Πεπιοογαῖεβ Ταπχοηϊΐεβ, πο 41}1- 

Βεῃ5 εἰ σεται ἵν, 4, 15. ποῖ, 
Ῥεγον 85, ἤκαοο, ὈΕΙ πὶ σετῖ σαπὶ 

Ῥῃαγηάᾶῦᾶζον, ό, 24. 
Βεγης5 [αἴγὰρα Ῥῃσσηΐοαβ εἰ ΑΥὙΌΙ88 

ν]ἱ, 8. 25. 
Βεχίρραβ [ἀσοηΐσυβ Ρετίοδουβ, Ὥᾶνα 

ἃ ΤΙΑΡΘΖΙΠἴ}5 δσσερία ἔαρ ν, 1») 
15. νἱ, 4, 5: ΘΔ] υτηηίδίαγ Χαϑηο- 
ῬΠοπίεπι ἀρὰ Απαχίδιατη ν, Ὁ» 
32. ἀσσαίαϊ αχετγοϊταπι ἃραα ΟἸεδη- 
ἀγάπη νἱ» 4, 9. εἴ ἰρίε δοοαΐίδίι 
80 Αραῇὰ ὃ. 22. οσοἰάϊτατ!η ΤΏτγα- 
οἷα ἃ ΝΙοδπαάτο ϑραγίαῃο ν, 1, 15. 

Ῥίαπθ ρΡᾶτγίετη τηδη γα πῇ σοηίε- 
οταηΐ ἄσςος Οτθοοογαπι ν, 3, 4. οἱ 
ἕαπαπη, ἰασαπὶ εἴ ίάαστα ἱπῆἤίιζαὶϊῖ 
Χεποόρθοη ν, 3; 9. {έφφ. 

ΤοΪορεϑ, ροῤμἧι ΕἸΣ 1, 2. 6. 
Ὀτδοοπίϊα5 ϑραγίαϊεβ, αχαὶϊ ΟὉ Ποιη]- 

οἰάϊα πΊ, γε σεγίαγη!η 8. ΟΌΓ- 
[5 ἵν, 8, 25. πηϊταγ δὰ ΟἸεδη- 
ἄταπη ἀδργεοδπαϊ ρταῖία νὶ, 4.» 30. 

Ττφ {. ΓΦ Ὁ. η. ν) 221. 

Ἑ. 

ἙοίεἸ αλΐ5, ἰπίεγρτεβ σε υϊΠε νἱ]» ὅ, 

43- 

Ἐοθαίδηδ, γε Μεάία σεἰεδονγίηπα 1ΐ, 

4: 25. {Π|,) 5» 15. 
Ἑποάϊαβ, Ἰοσπαρὰβ ναϊπεαγαΐαγ υἱῖ, 4. 

18. Βυοάευβ Οοά. ψιάε Ηἰετοην- 
τ 5 ΕΠΟΑΪα5. ' 
ἘΠ Δ] 115, πορθη αν ΣΝ, 2.) 14. 
Ερμείαβ, αγός Ἰομία Ὑμαυτ πα ἰὶ, 2. 

ἘρΙῆεπεβ ΑΠΠρἢ ΡΟ πὰ 5 ἢ. 6. δᾶ: 
γε Α»πῤλήῥοί! Μασεάονα, Ῥτεεῖς 
ΡΟ τα 5 1, το, 7. νἱγ ργυαάδῃβ 2διά. 
εἰ σοπηγηλίττι Χοπορῇοπ Ραεγαπὶ 
οὐδποάϊεπάυτη ἵν, 6, 1. ΄φυετπα ἀο- 
τηὰτῇ [ἐοὰπὶ δὈάαοῖὶς ὃ. 3. 

Ερι!πεπες ΟἸν μι 59 ΡΟΘΥΟΓΌΤΩ 8- 
τηδίογ ἐογπιοίογαπι νἱϊ, 4» 7. (2. 

Ἐργᾶχα ϑυεηπεῆς γερὶ5 ΟΠ στα σοη- 
ἡ ΧΡ  ΎΩΣ 

Ετγηηδάϊα5 Πατγάδπεαυϑ ν, ὅ, 21. 
Ετεοπίσυβ οἰ τε ρογία5 ΒΥΖϑΏΙΙ] νἹἱ, 

τν ἜΣ. Τὰ ΡΊς "5. Θὲ 
ἙἘπο]άε5 ῬΗΠαῇἤα5, ἅ. 6. ἐς Ῥλλιμηΐδ 

γόος Αολαῖὶα ἐπ Ῥεϊοροηποίο, (Ἰεαρο- 
γ88 Οἰξιου5. δ] 15, Παταίρεχ νἱῖ, ὃ) 

1. μέγφ. 
Εποάξαβ νἱῖ, 4.5 18. ποΐ. 

᾿ἘπρΒταῖες, 486 βιινίμς σοἰοὐοννλημς, 
Ε]5 Ἰαττο 1, 4711. Ογτὰϑ ΟΠ 
οορ ϊα τταηῆϊς 8. 17. 18. εὐυηάεπ 
Οτϑοοὶ ποη ῥτγοοὶὶ ἃ ἔοπεῖ 5 {τ8}}- 
οἴπηΐ ἵν, 5» 2. 

Ἑυτυ]οοῆυβ [αὔξει μβυε Τιαῇαῖεβ, 
Δ. δ. εας [μῆς οῤῥιάο Αγεαάϊα, ἠαμὰ 
ἀμδις ἰοσλασες ργανὶς αὐρηα μῦν αδν) 
Ρτοίερὶς Χεηορποηίεγη οἰγρεο ἵν, 
2; 21. Τεῖῃ πεδηῖδ β Υ ἵνν 7911, 
12. Ἰεραίαϑ ταϊτἰτὰγ Δ ΑΠαχὶ Ια τα 
ΨἸΪ, 15. 32. σεηίες ἀθ Πίρεπαῖο δεὰ- 
τπ8 ἐχίοτφαεπάο ἰάετι αυοα Χε- 
ΠΟΡΠΟῺ ν]], ὅ, 40. 

σ. 

Οδηυβ, οῤῥίάμη βσε σαμε λων τταν ὶ- 
γα) Τλγαοίαε αἀ Ῥγοῤοηέϊαάεηε νἹὶ, ς. 
8. 

Οδυΐϊε5, Ἔχ] ϑαυηΐα5, ἅ. 6. εχ ϑ'αγῖο 
ἡ εία »παγῖς Ζραι, Ογτὸ ἢάε]15 1, 

7: 5. 
ΟΙα5, ΒΠ 15 ΤΆΠῚ ᾿1,.1,.3. νεγθ]5 Ογτὶ 

Ῥτουύλιτς στο οὶβ ΡΥ θουηϊα ἷ,) 4. 16. 
)αΠ Ογτὶ ρ᾽δυῖγα {ταὶς α Ἰοοὶβ 
Ρα! τ θυ5 ἷ, 655. 7. τηοτῖθπὶ Ογτὶ 
παποῖὶδί Οτθθοὶβ ἢἰ» 1, 3. ΟὈίεγναϊζ 
ΟΥτθθοοβ 1, 4» 24. 

Οπεῆρραβ, Ἰοοπᾶρὰβ ΑἰΠεπίεπῇβ, ἴὰ- 
οοτα ρεῖτ τηὰπαὰϑ ἃ ϑεαιῃα νἱὶ; 3» 
28. 
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(οῦτγαβ, ἀϊχ σορίατιι πη Χογχὶβ ἵν, 7» 
12. Αἥγτείυς εξ ἴῃ Οντορ. 4, 6. 
δὶ Ουε!ῇ, Τωβρίας, ΨΜιάε Εδμο- 
Ρᾶγᾶϑ. 

Οοηρυ ας Ετειγί θη ἢς νἱῖ, 8, 8. 17. 
ΟοτΙρίαβ Τιδοητίη8, ἦ. 6. ἐκ ΠΦΟΡ 10 

μγόε δ᾽1οι ας πιαγιπα) ϑοῤἠημία οσεἰε- 
ὀενγῖημς οἱ ατιίμ βέηημς ζεγε γλείον 
ῬΙΟΧεΠπῸ5. 6)ὰ5 διάϊοτ ἔαϊς 1ἷ, ὁ, 
ι6. 

Θοτρῖο, ἔγαίογ σοηρΡΎΪΙ νἱϊ, 8, 8. 
Οτεθοῖ, αυοῖ αἰσεπάοτιης ουτὴ Ογτο ἱ, 

299: 7.10. ποίαης οοηΐτα Ατίαᾶ- 
ἘΘΓΕΘΙΣΙ ΒΘ ΘΕ 1,3, 1. 4,» .12. 
νἱησαπίὶ οἵ ἔαραηϊς ὈΔΓΌΔΓΟΒ ἰ, 8, 
21: 10,11. τεάδαπίὶ ἴῃ οαἴτα ἃ 
1, 10, 17. πιοτίθγῃ Οὐτὶ ρα ἔεγαηῖ 

1ἶ, 1. 4. τοάδβαης δὰ Ατίεθ πὶ 115 2» 
8. ΠΟ ΠΟ Ἰοοο οὐπὶ Ατῖϑοο σαῇτα 
Ροημηῖ 1ἰ, 4.5 1. ρΡετνεηϊαηὶ 84 Ζα- 
Ὀαϊα ΠῚ ἈΠΊΠΕΠ, αὉΪ δογα τῇ ἄἀποαβ 
ἄοϊο ΤΊΠ ΡΠ εν 5 σαρτὶ ἱπτεγβοϊαη- 
ἴὰτ ἰἰ,. 5,. 31. ΘΟΓΌΓΩ 8ΠΙΠΊΟΒ ΕΧΟΙ- 

ἰᾳΐ Χοπορποη [ἰϊ,1..15. μέφφ. Ἰἴεγ 
ἴαοία πὶ Ραρπαηΐα5 119). 3, 7. ἴαρδηῖ 
Ῥεγίαβ Εἰγ9 4» 15. ΡΕ]]απτ Ῥετίαβ ἀς 
ΠΟ] 8. 25. 44. ᾿ἴεγ πιο] ΠΊπγὰ πα 
δοϊαπί ρεὲγ τποηῖες ΟΔγάἀ οΠοΓα ΠῚ, 
υϊθαίοσαπι ρὲ {ερίεπὶ ἀϊεβ οοητὶ- 
πᾶο Ρυρηδτα σοραηταγ ἱν, 3,2. νᾶ- 
ἀπηϊ ΡεῚ ΑὙπΊ ΘΔ ΠῚ ἱν, 4» 1. νεχδῖὶ 
ηἶνα οἱ ἔτιροτα ἵν. 5593. ἰἀρετᾶπῖ 
ΟΠ θε5, Τδοσπος εἰ ΡῬηαΠπΟΚΝ 
ἵν, 6, 24. φΡεῖραῃι ρεγ ϑογίῃϊηο- 
ΓὰΠῚ ὅπεβ ἵν, 7, 18. σὰαπῇ Νίδοτο- 
ηἰθας ἔσει 5 [αοϊαπιὶ ἵν, 8, 7. νὶη- 
οαπεὶ Οο᾽οῦοΚ ἵν, 8, 19. Ρεγνεηϊαηῖ 
ὙΤταρεζυαηία ἱν, 8, 22. ἀρϑιεάϊαη- 
ἴὰγ Ὀτι]ὰβ ν9 2, 1. Μοίυπωοοταπι 
ΤῊΘΙΓΟΡΟΙΙΪΠ ἀχρυρηδηΐῖ νν» 4, 26. 
Οὐοἰγοτγὶβ πανίραηϊ ϑίπορεη ν, 9, 
14. ᾿πάβ Ἠετγάοϊδαπὶ Ῥοπτὶ ν. 10, 
2. ἰφαϊτοπο οτῖα, δχϑγοϊῖας {π|ἀ- 

τίατα ἀἰν!ἀϊτγ ν. τὸς τό. [εἀ ᾿ποχ 

Τατίας. [6 σοπ]υηραπιὶ νἱ, 291. ΒΙ- 
ΤΥ ποϑ δοὶα ν᾽ πουηῖ νὶ, 3,31. Ρετ- 
νεηΐαηι ΟὨτγνίορο] πη νὶ. ἐκήγ, {{8}}-- 
οἷαης βυΖαητιυτι νἱϊν τν 7. δρυά 

Θεαῖῃεη δΙραηάϊα τηεγεηῖ εἴ ν]η- 
οὐπὶ ΤὨΏτγαρσεβ νὶϊ, 3,14. μέφφ. ἴδη- 
ἄεπι σοη]αηραηῖ (Ὲ σατὰ ΓΓὨΙταΌτο- 
δ δχεσζοῖτα νἱῖ, 8, 24. 

ΟΥπηηΐᾶβ, ὑτὺ95 πηᾶρηὰ ἰῇ τρί η 6 
ϑουτΠΙ Ποιὰ ἵν, 7») 10. 

ΣΝ 

Ἠα᾽ τη εβ, οῤῥίώω Μνβα νἱῖ, 8, ι7. 
Ἡλ]γβ, ἃπηηὶβ ΡαρὨ]ασοηΐδε Υ, ὅ. 9. 

ψι ΣΟ, ἂν 
Ηδτίηοδης, ψίσας Ραῤλίαροηῖα ομτη ῥογ- 

{με ῥγοῤε δεηορεη ν, 9, 16. 
Ηρα, ανιριὲς σαὶ αἰ τισι Ολαϊνδε: 

α δον λές ἵν, δ στό 
Ἡδοδτοηγτη8, ἰδραῖα5. Θ᾽ ΠΟρα πη ἢ ΠῚ 

ν,» ἤδ)"λ.. 24,5. δ 3. 
Ηερείαπάεογ, Ἰοο Παρ νἱ, 1, κ᾿. 
Ἠε]]ὰς ΟΟΠρΥ Ἐτοιγιθη 8 ὈΧΟΥ νἱϊν 

8, 8. 
Ηεγαοῖθα, τὸ Ῥομπτὶ Οτθοα, Μερα- 

τα πἤαπὶ σο]οηΐα, π΄ Μαιὶαπάνπο- 
ΤᾺ ΠΔ ΓΟΡΊΟΠΘ ν, 1Ὸ, 1. αυδηΐαπη 
ἀϊῆει ἃ ΒυζΖδηῖο νἱ, 2, 2. τη 88 
101 ἀρρθ! ] πη πᾶνοβ ν, ό, 10. 

Ἡεγδοϊεοιῖβ, ἃ εῖ Ηετδοϊθοίδι πῇ ν, 
τ». θὰ 

Ηδετδοὶ ες Ματγοπὶζθϑ, λ. 6. ἐς ἤαγο- 
ηεα γὸφ τηαγιίμα Τἠγαρίαρ αὐ πιαγε 
“ΖἜραιηι, Ὠοτίαταγ οοηνῖναθ, υἱ 
ΘΕ. ἀεηΐϊ ΠΠ ΠΟΙᾺ ν]], 3. 16. εἰ 
{τδαϊτγ ρτθοάδ νεηαάθηάᾶ ν]ΐ, 4. 2: 
5.) 5. συγ ηϊαῖαγ ΧΟΠΟρῃοηίετη 
8. 6. γνἱι, 6, 5. στϑουῦβ ἀἰοϊταΓ ν]], 
ὅς. 41. 

Ηδτγουϊ! νὶϑρ ἀσοὶ ἔδοτα ἥαπὶ ἵν, 8, 
24. νγ, τὸν 15. υὉ1᾽ ἀείσεπάετιε δὰ 
Οετθοταπὶ εὐποεπάμπι ν, 10, 2. 

ΗἨεἰρετῖτθο, ῥοῤμέι ῥαγίονι Ἤγηηθριῖα οο- 
οἱαἀορίαίενα Ἱποοίφηες ΝἸ1, 8, 25. 

ΗἩτεγοηντη8, ἸἰΟΟΠαρα5. Υνἱϊγ, 4, 18. 
γιάε πηοάϊας. 

ΗἸεγοην πλὰβ ΕἸθυβ, 1. 6. κα ἘΠά γε- 
φίοριε Ῥεϊοροηπηοβ, Ῥτοχετὶ Ἰοσπᾶρο- 
ΓᾺΠῚ παῖὰ τηᾶχὶ 5. 1112) 19, 34. νἱ, 
29 10. ἰεραϊαβ τι ταγ δά Απαχὶ- 
οι νιν. 22. 

ΗἩντγοδηῖ, ῤγοῤγῖσ ῥοῤεῖϊ 43,,εε »παϊογῖς 
αὦ γ»ιαγε (αγῥέμηι: {4 ζονίαμῇς νἱὶ, 
8, 15. Ζη͵οἰΠρωπίμν βοῤεὶ! Ηγγσαπὶα 
οῤῥιαϊ 15 Γ,γάϊα ῥγοῤε Τἠγαίγα. 

" 

Ια[ομϊα πὶ ̓ ἰτὰ5, φηοαὶ δ᾽ ῥ ΟΊ ΟΥ̓ 1107) 
εἰϊοιμν, εἰ πίον (ὐοίγογα εἰ ΘΊΠΟΡ ἐ᾽ὶ 
ρῃφ  ει :Σ ἸΌΪ Ατὐρο ΔΡρΡΌΪΙ ν, 10, 
Ἧς 

Ισοπίατη, υτῸς9 ῬΏΤνΕΙΘ οχίγαμηα τ 67- 
Μὲς Τιγοαοη 7 5 2.» 10. 

Ιἀ8, γ1ο»}ς ΤΥο)α6 νἱ], 8, 7. 
Ιοπίοθο υτῦ65, (αἰοαεοῖτη γϑσορ φρηίμν αὖ 

Ηανγῤροοναίίοπε) ἀεβοιαπε ἃ Τιῆᾶ- 
Ρῇετηβ δὰ Ουγατη ἷ, 1, 6. 

1τὶ5, αηιριὶς Ραῤλίαροπία, φμὶ ἱπίον 
Τλενηηοαοηι 7 εἰ Παΐγη τρῆμι ἴπ 
Ῥορι μη Ἐπικιημν, 6, 9. 

1{Π, τὸς ΟἸΠ οἶδο πηατιίτηᾶ, τηᾶρπᾶ δἵ 
ορυϊεηΐᾶ ἷ,.2) 24: 451. 
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ΤΠ πλὰς Ὁ. 5. 11, 6, 3. 
Τα ε] Πὰς ορεπὶ ἔοτί ΑΠάλιϑε ψἱϊ, 8, 

16. 
Ταρίτεν Ξένιος {, Ὠοίρ᾽ [4115 11, 2, 4. 

Σωσὴρ, ἴ, [εγναῖοσ 11], 29. 9. ἵν, ὃ, 
44. Ἀεχ:;: Παῖς ἴδοτα δος Χεπο- 
Ρῇοη ἄς! ̓ ηρο πο ΟὈΪδίο τεοιρίεπάο 
νυνὶ, τ. 22. Ὁ Ὑ, 4. ὀχὴρι, ΝΕΠΪ": 
ΟΠ 5 ἢ. 6. ῥίασαῤιἰς, ῥίαοιάμο νἱὶ, 8, 
4. 

Ι, 

Ἐδοεάδογηοηῖ! : ΠΟΓΏΤΩ ῬτΠΟΙρες. ἰπ 
Ραοττία ἔατατὶ ἀΠσαηΐϊ, εἀ ἴῃ ἔατίο 
ἀεριε θη νἱγρὶβ οθάσηϊζαγ ἱν, ό, 
15. σοηϊεπάσηϊς οὰπὶ Αἰπεπιεηῇ- 
Ῥὰὺ5 ἀξ ρῥτϊποϊραῖα ν, 9», 27. 416 Πὶ 
αυοαιθ οοηΐεοαϊ! Τὰηΐ νἱ» 4.» 12. 
αυφ Ἰοσᾶ ἸρΙοταπη ἱπηρετῖο Γαδ] ἔλα 
ΕἸΠΕ Η, Ἵ». 28. 

᾿ατηρίδουβ, αγός γα τηΐπονῖς στη 
2ογίμ, σογπήμοῦο αὐ Ηοἰ ο(ῥογείμη,, 171- 
1670 Ῥανγίμηι οἱ ῤγάμηηει 6 γερο 
Οαἰπροῖς νἱῖ, 8, τ. 6. 

1 τῇδ, αὐῦβ τηᾶρηα, 1{εἀ ἀείετία, δά 
ΤΥ, Ὁ, 7... {Π|ν 407, 

ΤοτορὨδρὶ 11, 2». 25. 
1 γορρᾶ, τἀ] Ατοαάατη τ. 2. 1, 29) 10. 
1 γοδοηΐα, γερο Αι τπίπογῖς, να δῖαν 

ἃ Ογτο ἱ, 2, 19. ϑαίγαρᾶ ε]05 εἷ 
ΜΙ τιάδίες ν]], 8, 25. [γοᾶοπαβ 
ΠΟῚ ΡδΙθηΐϊ ΤΕΡῚ ῬεγΆΓα πη [1], 2) 

23". 
Τγοευπι, φγηπα 72 “4:πεπανμηε ν]Ϊ, 

δ. ἄν 
Γγοῖϊὰ5 Ῥοϊγῆγαιὶ δ1|1ὰ5 Αἰπεπίεηῆς 
Ῥεῖ δα εαϊαϊ 111, 3. 20, ἵν; 3, 
Σ᾽ δον ἢ» Ζαν 

1 γεοῖὰβ. ϑγτδουίδη 8. εα0 65 ρεοα]α- 
ἴα τη τα Ι ΓΙ ΓΙ ἃ ΟἸεᾶτγοῆο 1, το, 14. 

Τγοο Αομδουβ δἀνεγίαϊαγ ΧΘΠΟΡΠοΟΠπ- 
τὶ ν, 6, 27. τεΐίετε ἥυϊτε δά ἐχεσοὶ- 
τ Ππ|Ί, αὐ ρεουπίαπι ροίοδηϊ Ηετὰ- 
οἱεοίας ν, 10, 4. ἰεραῖιις. ἤδπο οὗ 
σαυίατη Ἠετγδοϊθαπὶ στηϊτἰτγ 8. 7. 
δυέξῖοτ {εἀϊ ΟΠ]15 ὃ. 9. 

Ἰγουβ, αηηρς Ῥαῤλίαρογιας ν, το, 3. 
1,γάϊα, γερο 44 πιήποῦῖς νὶϊ, 8, 20. 

Μ. 

ἸΜδοζοπδϑβ, σέης 4|ι6 σογβηϊς (Οοἱολις 
εἰ “νηιδμεῖς 'ν, 8, 1. ν, 5, 18. [5 
Ἰερὶθα8 αἰαηίατγ νϊ, 8, 24, 

Μφδπάοσ, πνίως α τπηϊποῦῖς ταίασ 

)εκμοίμς 1, 25). 5. 6. 
Μείδάθς ραΐεγ ϑευίῃθ τὲχ ΤὭγδοϊδο 
ΠΣ. ΣΦ Δ) ἦν 

Μαρῃεῖεβ, εἶνες ασρηποβεα μνδὲς πιατῖ- 
ἐπα ΤΠεφαΐία : Ὠοτατη (αἰ αῖῖο ν, 
9» 7- 

Μαμεϊπεηίεβ, ἐχ' οῤῥΊάο ἀνρυδὲς Μα:- 
ἡπεα : ὨοταπΠη []ταῖο ν, 9. 11. 

ἹΜαγάοῃι! ἰἷἱν, 3. 3. δ᾽ εταηΐ δηίε 
Μυράοπιϊ!. ποί. 

Μαπαπάνηϊ, σός Ῥαῤλίαροπία αι 
Βιεγηῖα τη ογα Ῥορέ Ἐπμκίπὶ: ΠΟ- 
τὰπι ἴῃ ταρίοης ἤτα ἔα! Ἠδτγαοὶεα 
Ὑν Ὸν ας 

Ματουῖτες υἹά. Ἡ ετδο  ά65. 
Μαγίγαβ, ἈΠΊη15. ΧΙ δ ϊ15, ΟΥΙΕ Π5 ΠΟῚ 

ΡῬτοοὰὶ (εἸϑηὶς ἰηῆαϊε τῃ Μφδη- 
ἄπατῃ : ἢῖσ Αροο ἀϊοϊατ ουζὶ πῇ 
ἀειταχηῖε Ματγίγϑ 1, 2, ὃ. 

Μαίοδβ, ἀτηηῖβ Μοίοροιατηϊθ ᾿πῆπιθης 
ἴπ ΕἸΡΏταςετη ἱ, 5) 4. ῥιμίαίμν {8 
Ῥιοίοημεθι ϑ'αοσογας. 

Μεάϊα, γερο αβα σεϊοῤεγγίπα : Ῥετ 
Πᾶπο τεάδαπί Οτφοὶ ἰἰ, 4.5 27. 1Π|ν 

5, 15. Μεάογαπη ἔεπηῖμθα ΡΌΪΟΓΘα 
εἴ πηαρηθ ἰδ ητΓ 111,2. 25. Ε0- 

ΤᾺΠῚ ἱπηροτῖο ροιϊ παν Ῥεγῖϑα νἱ 
1 Δ 11: 

Μεάϊα τερὶβ Μεάογυτα ὑχοσ [ΠΠ, 4, 
11: 

ἹΜεαΐφῈ ἡγυγῦϑ 19 790 15. 11, 4, 12- 
Μεάοοσυ5β, βῳ Απιδάοσυϑβ, εχ Οἀτυ- 

Ταχτα υἱῖ, 2.) 32. δέ. ὅ, 16. 7» 3. 
γι. 

Μεάοίδεεος ταϊἰὰτ ἃ ϑεῦῖηε δὰ Χε- 
ΠΟΡὨΟΠίεπι ΨἱΪ, 19. 5: 29) 10. 24: 
ΠΥ ΤῊΣ Π 7: 

ΜερδῦγζΖαβ, Πα 85 ἘΡΒΕΟΣ ϑοάϊται5 

ν, 3,6. μφφ. 
ΜΕρΑΡΒοΠΠοῦς Ρειΐα Ῥατραταίυς τε- 

δῖα5 οσοΙα!ταγ ἃ ΟΥ̓ΤΟ 1, 2, 20. 
Μεϊδπάεριῖβθ, βεπβ ΤὭγαοίθθ νἱϊ» 2; 

ΜΕΙΪπορῃδεὶ, Ῥορα]! ΤΉγαοϊδο, μος αἰ- 
Εἰ ἃ μελίνῳ, ἢ. 6. βαπῖδο, σμο Ψεξοε- 
δαηίμν Νἱὶ) 5. 12. 

Μέεηο ΤΠεῆΆ]08, ἐκ Γιαγῖγα αγϑο, ἀα- 
οἵ δά Ογγαπι τα }}}6 ρεάϊτεβ. στανὶς 
αὐγηδίαγθο εἴ ααἸ] ΠΡ Πίοβ σείγαϊοϑ ἱη 
2, 6. ταἰϊττατ ἃ ΟΥτοὸ πη ΟἸ]οἰδτλ 
δ. 2ο. Ρηπιὰβ οὐτὴ [015 ἰταηῆι Εὰ- 
ΡὨτγδίεγη ἰ9 45 13. 6}5 τη! τες. 1η- 
Τατῖα αἴῇοϊαηι ΟἸςαγομτπι εἴ ΠῸ)}ὰ5 
ΤΩΙ 65. ἷ;» 55 11. σοῖπὰ Πηϊθτο 
Οιδοοογυῆι ργϑοῖδ 1, 7, 1.: 8, 4. 
Ποίρεβ Ατιϑοὶ ἴϊ, 1, 5. τεπιαηῆξῖ 
ἀρὰ Ατϑοὰπὶ ἰΐ, 25, 1. ζαίρεξξας 
εἴξ οὐ ρτοάϊοπεπὰ 11, 55 28. οἂρῖ- 
ἴὰΓ ἃ ΤΙΒΠΆρΡΠεΙηΘ 8. 321. πη δγα 
τγαοίάατατς 1, 6, 29. 6] 15 ΤΠΌΓΟΡ 
Ρεῆηπιὶ ᾿ἴ,) ὅ) 21. μέ. 
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Με ρα, αὐτὸς οἱϊπι Μεάογαπι, οαρία 
ἃ Ρεγῆβ 11], 45) 10-|τ12. 

ΜΙά45, Βείβατη νεὶ ΡΏτυρα πα τοχ, οᾶ- 
ΡΙῚ Βαίγγαηλ ἱ9 2, 13. ποί, 

ΜΠοῆα, Ουὐτγὶ ρα ]εχ ἔαρὶε δά Οτθθῦος 
πο χον 3, 

Μιηδεῖαβ, αὐὸς τπαγια Οαγία απίϊ- 
φωϊφένια, μὰ αὖ ]Ιομπίόμς λαῤϊίαία, 
ΘΒΠαδισν. 1,1. 7.1 45: δα τἂν ποὴ 
ἀοίεσετῖς δα Ουταπὶ ἰ, 9, 9. 

Μη οονμες ΤὭταχ οὰπὶ {5 Γᾶ 5 [ἃ- 
δὶϊ δὰ τεζετα ἰΐ, 2, 7. 

Μίπεγνε νονεηῖ Αἰπεβηϊδηίες δηΐα 
Ραρηδπι Ματγαιποηίατη ἴοὶ σᾶρταϑ, 
ααοὶ Ποίϊες ἱπιεγίεξεατι ἔογεης {ἰ], 
Σεῖς 

ἹΜιτηγι δέος Ουτὶ ἀπο ἰΐ, 5... 35. ν 
372. 4. δάοιταγ τθθοος θυ ηΐα5 
111, 37) 6. ᾿τογα πὶ δαἀουϊατ 111, 4. 2. 
3. ἑάονι ε{75 σἹάοίμν φιὶ Ταῖταρα ἵγ- 
οἀοηΐδο εἰ Ὁαρραάοοιδ. ἀϊοϊζαγ νἱ!, 
5. 25. 

ἹΜοίγποσοὶ, ροῤωϊὶ 486 τπϊπουῖς αα 
Ῥομίμρη Ἐμαίπιρι, βπλ πὶ (Οοἰολὶς 
εἴ Τιδαγεηὶς ν, 4. 2. μέ. Ν, 5. 1. 
ΟῚ Ρᾶγθηῖ Ῥεγῇβ νἱϊ, ὃ, 25. 

Μυάοηϊ! ἐν, 3. 4. μόϊ ἀφαϊ ΜΙ] αγάοη!!. 
γοΐ- 

Μγτϊδηάταβ, ατῸ5 ϑγγίθ δὰ πιᾶγα πιε- 
αἰτουγα πη απ ἷ, 4» 6. 

Μγῆα, γερο Αια τρϊγιογὶς αὐ Ἠεϊ]ε- 
 ῥορενοη οὐ ππατε ΞἜραιρη νἱῖ, 8, 8. 
Ητριο ἀϊοιρίμν, 

Μγῇ ; ρορυϊαηίαγ Ογτὶ [τα ραγῃ ἰϊ, 
6, 7. ὈΕΙ] απ βετὶὶ Ουγὰβ σαπὶ ἢῚ5 
1,. ον 14. Ὠθη ρᾶτέπι ταδὶ Ρεγίδγα πὶ 
πὰ  ϑ2ᾶς 2. 

ΜΜγίαβ αυϊάδπχ [αἰϊαϊ ν, 9, 9. 12. 
Αἰϊὰς ἸηΠάϊας Πηγυϊαῖν, 2, 29. 

Ν. 

Νεο Αἤηδθυβ, αὖ οῤῥίάο 1, ασοπῖα Α3πε 
υε ἀϊξμς, νϊσετη δο(εητ5. ΟΠἰγιο- 
ΡὮΪ ἱπιρεγαίογὶβ ροιθραῖ ν, 6, 36. 
οαἰ απηηϊαῖαγ Χεαπορποηΐεμη γ, 7; 
1. τηδ] τος [δ άες εἰάδτ, αἱ (ξοτ- 
Ππὶ Ἰτες ἕδοϊδὲ ν, το, 13. Τποσοαϊξ 
ἴῃ ἰοοσαπὶ (ΟΠ ΓΠΌΡὮΙ νἱῖα ἀεξαπέιὶ 
νἱὶ, 2.11. τεπχογα δἀθοῖῖ ΠΟΏΠῸ]]05 
Ριφάδίατμη νὶ, 2, 22. αβεέϊαις [π|- 
Ῥετγίαπι τοι 5 Ἔχθγοϊτιιθ. νὶϊ, 2, 2. 
ἀϊῆλχάεε ἃ σϑείθιβ νἱϊ, 2») 17. 29 : 3) 
Ὡς ὕες 

᾿Νεοπιίοῇοβ, Νέον τεῖχος, σα οἠμτη τηα-- 
γε γημη: Τἀγαοίες νὶϊ, αν, ὃ. 

ΝΙοδη οι [(0ο οςοἰάϊ: Ὠαχίρραπι ν, 
1 ὙΠ, 

ΝΙςοάτοπυς Αγοαᾶϑ, Ἰοομᾶρας, γὰ] Πεγἃ- 
τὰ58 πυηοῖας οδἰαηλϊαΐετα ἀπσὰαπὶ 
ἰϊ, 5», 33. Ουπὶ νἱρίπτὶ Ποπιϊηῖθα5 
τγαηβίαρὶ δὰ Ρετίας 111,3, 6. 

ΝΙσοπιᾶοπυ8 (ἴθυς, μὸ ἀϊξίμς αὖ 
(Εἰὰ πε, ριθοος ρεϊαθιὶς ἵν, 6, 
2.0 Ὁ 

Ο. 

Οὐἀτγυίρ, ρεης Τλγασα Ἐπγοῤαα νἱῖ, 

2, 32: 3» 16: 4, 21: 5,15. 
Οἀτγίαβ, ἀπταα 8, οὐ} 5 Δ]1ὰ5 ΤΈΓΕς 

ΜΠ} 4; 1- 
ΟἸγτηρία, ὠγὸς Ε]ιαῖς τη Ῥοίοῤοηηοίο, 

μὴ ἱμαϊ Οἰνηιρῖοι φοἰεύνγαθαγίν 1167: 
Μὲ φιογε φιϊημφμαροῦιο ἡ). 3γ 7. 11. 

ΟἸγπίῆυβ, μγός “αρσεαάοηία; πιαγεἊϊπηα. 
Προ ἀϊσιρίμγ ΟἸΥ ΠΙΒΙΙ ἱν 2»), 6. 

Ορτυπίατῃ νἱϊ, 8, 5. 7107, 
Ορἱβ, υἱῦ5 τηᾶρῆᾶ δά Ρηγίουτῃ 81- 

Π6ΠῚ ἴΪ. 4, 25. πο, 
Οτοηία5, Ρετία σεπετιὶβ σορσὶϊ, ᾿η Πά 185 

ἄτγαϊς Ογγὸ 1, 6, τ. μέφφ. τηοτιϊς 
ἀδτηπᾶῖαγ ὃ. 10. 

Οτοπίας, βεπεῦ τερ]5 1Ϊ», 4» 8. 1], 4. 
13. σοπηϊαίαγ τθθοοβ γεάξαμηϊζες 
11, 4.9: 55 40. [δῖτᾶρα Διπιθηΐο 
11,85. 17 ἦν ἂν 4. 

ῬῚ 

Ῥαρῃ]αροηΐα, γέσίο 4.8.4 τηῖηι. αὐ Ῥονι- 
ἐμ Ἐμκίπν Βιγπῖα βηϊπια, ἀε- 
(οτὶίτατγ ν, 6, 6. βέσφ. (τ δβ εἰ 
6]05 ἰαἰταρᾶ νὶϊ, ὃ), 25. Ραρῇῃϊ]αᾶ- 
δορίος. Βα ρον, 29 22. 4ν. 13: 

Ῥατίατη, ἤοάϊε (ὐαπιαπαγ, μγὸς 484 
»η1. «ὦ Ῥγοῤῥογι ϊάοηη 1116 7 ΟΟὙΞΙΟΜΤΩ 
εἰ 1 Ρρ ΠΟΙ,21 ΟἾΔ: ῥόον ΥἸ1,) 2, 7. 
25: 39 20. Ηίηρ ἀϊορηίμν Ῥατιδῃὶ 
ἀν ρθε. 

Ῥατγιπεηίαπη, αὐὸς δίγβα νὶὶ, 8, 15. 
χ: 

Ῥατγιπεηΐϊαβ, ἥμυϊμς ἐμίεγ Ῥαῤλϊαρσος- 
πῖαηι εἰ Βιίλγπιαπὶ τηβμδης ἐπὶ Ῥονι- 
ὠρπ Εμκιπμηι νῳ 69) 9. Ν, 10, 1- 

Ῥατγγίαιϊβ, ἴα Οοἷλῆήῇ ἐς “πάτα Βαῤγνἰο- 
πῖσα, ἰογοῦ Βαραῤαὶῖ, Ὀχοὺ Ἰ)ατιϊ, 
ὑπαΕῚ ΑΙ ΣΕΥ Χ δ δ᾿ ΟΥ̓, 1ν 1- 
Ογυτγα πὶ πιαρὶβ απηαὶῖ Πδπὶ Ατίαχευῖ- 
ΧΕΙ. 1» 1) 4. 605 ρτϑθϊα ᾿ῃ ϑυτία 
ἱ,.. ἃ, ο«1. ΜΠ οἶδ. ἰἴ,. 4.7} 27. 

Ῥαῆο Μεραγεηῆϑ, ᾧ. ὁ. εκ Μερανὶς 
εἰγὸφ ἱπ|Ὲν “4{{|σαηιὶ εἰ 1 ηημηι, ρτθὸ- 
εἰ {ἐριϊηρεητῖβ 1, 2», 3. ἃ ηαυϊθὺ5 
ἀδίετταβ αρὶς ἀομλαπὶ ἱ, 4, 7. 
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Ῥαΐαδργας, Ῥεγία, Ουτὶ ἀπΊϊου5 ἷ» 8. 1. 
πο, 

Ῥεῖτθθ, μγὸς Ῥλνγρία ηπα]ονὶς ᾿,) 2, 10. 
Ῥεγβάτημβ, αγός Μνβα »παγογῖς σεἰεδεν- 

γύρα υἱϊ. 8, 8. 23. 
Ῥεγιηῖμ5, αγὸς Τανγαοϊας στρ ῥογίμ αὐ 

ῬγΟΡο ΦΉΣ 11.) 6, 2. Ψὶ]» 25» 8.11. 
28, τ 4,»»2:- 

Ῥετίβε, ῥοῤμίμς 436 3 Πουαπι ἔξ Π}1)88 
Ιδυάαηζαῦ ΟὟ ἰοτγηϑτῃ ἰ1, 29 25. 
ΣΙ 5 ὙΠΆΡῺΙ 119. 4, 17. ἵν, 4» 16. 
εααϊῖαῖα5 ποέϊα δὲ ᾿πῈ11}18 1119. 4» 
35. ἵαϊϊαῖϊο ν, 9, 10. 

ῬΠΑΙγπυ5 Ζασγηίλίμς, ἀ. 6. ἐκ Ζαογη- 
ἐἦο τημεία τιαγὶς Ιομτὶ, ΤΊΠΔΡΠογηὶ 
ΟΔΙᾺ5 11», 1, 7. ἀτίε πη σεγίαηάϊὶ δΓ- 
ΤῊΪβ εἴ ταξισεη ῥτοβιίεαίαγ ἐῤ)ά, 
Ὡεραῖ, Οτξοοοβ ἰηνίζο ταρε [αϊνοβ 
ταάϊγα ροηϊε 11,1, 18. 

ῬῃαγηαῦαζΖαβ ΒΓ γπἶβα (αἰγαρᾷ νἱ], 8, 
25. {ξἀ τάειη οἱ Ράνγρία ῥγαε νὶ, 
2. χἤ: ἘΠ ο. Γ᾽ 5. Βα ΕΠ πε 5 ΚΟ 6 
Δῇοϊαην τεθοοβ ρα δηῖεβ νὶ, 2. 24. 
ῬτΘΟτ, 115 εἴ ΡΟ] ΠοΙτατ] οαθτι5 ΓΟ] 11 οἱ- 
ἴατ Απαχὶθια πη, αὐ Οντίδηϊβ ᾿ἰογαΐ 
Αἤᾶτὰ νἱϊ, 1, 2. ΠιυλΠογ ροθΆ 
Ατζαγοῃαπι νὶϊ, 2) 7. 

Ῥῃδῆκ, βανίας Αἤξθ, γοΐ. ἵν, 6, 4. 
Ῥῃαῆαηὶ συἱἹάρπέμν λαῤ,ίαςζχε αα τῖρας 

Ρλαβαάϊς ἵμ (Οὐοἰολίάε ἵν, 6, 5. ν, 6, 
36. τείεσα πίαγ ἀά [αἰταρίατι ΤΊτὶ- 
ῬαζΖὶ, ὦ. 6. αὐ“ γηιϑηαη2ὲ οσοιαοη κα 6772 
ὙΠ10 8 Ὁ 2 8- 

ῬΠΠεῆα5 Αςἤεθαβ {Β]οῖτατίη Ἰοσυτη 
Μεποη!β ᾿ἰΐ, τ. 47. Ἰάεπι εἰ 50ο- 
ῬὨφθοηείαβ αἀἰσαηῖαγ παῖὰ πΊᾶχΊπηϊ 
ἄσσος ν, 3, τ. δανεγίατυγ Χεηο- 
Ῥδοητι ν, 6. 27. ἀατηπδῖατγ τερεία η- 
ἀἄάτατα ν, ὃ, 1. Ἰεραῖαϑβ τηϊ ταν δά 
Απαχιθ! 1} νἹ]ν, 1, 32- 

ῬὨΠΟΧθπὰβ Ρεϊεπουϑ, ον Ρεΐρηθ ορῥιαο 
“ολαῖαε, τού (ΟΥΕΟΥ βοτὶῖ ν, 2» 
ΠΝ 

Ῥηθοαίδι Ογτὶ ρεῖϊὸχ ργαάδβηβ εἰ ρὰ]- 
τᾶ;. ὁ ΙΓ π᾿ ΔΙ ΓΙΒ 1. τὸν 2: 

Ῥῃοεηΐϊος, γερο κα τπαγίζίπα αὐ γηαγε 
δἰ ΥὙ ΑΡΙΘΊ4771, ῥαγς ϑγγία νἱὶ, ὃ, 
πο 

Ῥῃοϊοξ, γηοης “Ἰγοααϊοις, σα] γαΐϊσος 
ἦι Ε]Παάς Λριΐ ῥγορ Οἰγηιρίαηι, εἰ 
βίνομμεν, 3. το. 

Ῥῃταῆαβ Αἰ Πα πῇ 5 νἱ, 3») 11. 

Ῥητυρία, τερῖο Αἢθὸ πη! Ποτίβ ν9 6, 24. 
1}. 8.25: 

ῬΗτυπίίοαβ Αοἤεθαβ ΝΠ], 2, 1. ἢτγαϊε- 
θὰ Υἱῖ, 2, 20 : δ» 4. περαῖ, ἴε ἤπα 
Χεπορποηΐα τη] ττἀταταπα εἢδ ν], 
Ἐν ΤΟ, 

Ῥηγίοι5, ἀτηηὶβ Αὐΐγτῖθο, ααϊ ἴῃ ΤΊ- 
σαὶ πῇ ΠΗ 11, 4». 25. 

Ῥίξτεβ. Οδγ, ΟΥ̓́ΤῚ ἸὨΙΕΓΡΓΟΒ ἴ») 2) 17: 

5, γ 8, 12- 

ῬΙΠἀδ5 ἐριοοίοδαηί γερίοιο 45 τα 1Ή, 
Ἴγον ΡαριρῆγἼαηι, Ῥαγγρίαπι οἱ 1,» - 
σαΟΡ ΑἹ : Ὧοβ ὈΕΙ]οὸ [ε ρεῖετα ἥτπηα- 
Ἰαῦδῖ Ογτιβ ἷ, 29 1. ουπὶ [15 ΟἹ πῆ 
ὈΕΙ] πὶ σεῆετγαι 1. 9, 14. Ὠοβ65 ε- 
τὰηΐ γαρὶ Ρεγίϑγαγη ἰΐ, 5. 13. 111). 2» 
2.8᾽, 

Ῥο]ὰς ζασο, Ἡδνατοῃα5 Γὰσσεάϊς Απᾶ- 
ΧΙΌΪΟ νἱ]» 2» 5. 

Ῥοϊγθοΐεη Αἰπεπίεπίδπη ρτὸ ΡοΪγ- 
οταΐα πογηϊηδηῖ (οαϊσαβ ἵν, 4») 24- 

Ῥοϊγογαίεβ Αἰπεηϊεηῇβ, Ἰοοπαᾶραβ οὐ- 
οὐυραῖ νίσατη ἵν, 55 24. ταἰτεῖταγ δά 
Πᾶνεβ σοπαυϊγαπαᾶβ ν, 1, 16. Οὐ πῃ 
Χεπορδοπηῖε ᾿τ δά ϑευϊῃεπὶ νἱϊ, 2; 

17. 29. ἀείεπαϊς ΧΕηορΠοηζετη νἱϊ, 
βῥυυλᾶι 

Ῥοϊγηΐουβ Ἰεραΐας ΤῊ Ὀτο 5 ν]]», ό, 
το ΠΤ: 56. 

Ῥοπίμβ8, οτὰ τηδιϊ τὴ Ροπιὶ Εαχὶηὶ 
ν, όὅ, τα. ρΡοηῖὰβ Ευχίηιβ ἰρίε 
δ. τό: ι, 

Ῥτοοϊοβ ἃ ᾿θαηατγᾶῖο [σε φοπηοηΐο 
οτί8, Ταυςϊγαηΐθε ῥγϑοίεξειβ 11, 1» 
3. 2 1 Νὰ} 5 

. Ρτοχεῆμ5 Βοοίϊα5, Τπεῦδπυβ δ οι5 
Ογτὶ, σα]ὰ5 σοη ΠΟ τα] τα5 σοη- 
Τογιθ] δανετίας ΡΙΠῊ]45 1, 1, 11. 
ἄποῖς δά Ογτγαπῃ τ κοο τ} 65 στᾶ- 
νἱβ8 ΔΓΙΠΔΙΌΓΩ ΕἸ δοὼ ἰενὶβ ἀγηηδία- 
ΙΕ ἵ,) 2, 3. ἀυάεῖ ΟἸδαγοῆὶ εἰ Με- 
ΠΟῺΪ5 ΤΙΧΆΒ ΟΟΠΊΡΟΠΕΟΙΘ ἷ, δ» 14- 
ἴῃν ταῦ Κεπορῃοηίετη εἴ σοτηπηεη- 
ἄδι Ογτο {Π], 1, 4. ὃ. τείροπαεε 16- 
δατ5 τερὶβ 46 ἀγΓΠ15 [τα 6 615 ἰἰ, 1, 
1Ο. οἀρῖὰ5 ἄοϊο ἃ ΤΙβαρἤεδγης ἰϊ, 
5,. 31. (τυοϊάδιιγ ᾿Ϊ, ὅ, τ. ε]5 τηο- 
τΕ8 ἀεἰοτ θαηταγ 1], 6, τό. μεζφ. ν, 

3» 5: : 
Ῥγ]θα ΟἸΠἸ οἶδα εἰ ϑγγίϑθ ἵν 4» 4. 
γε Βα υ]οηΐβ δὰ Εμπρἤτγαιϊεπι 1, 5» 

ε 
Ῥγγάπη8, ἀπηηΐ5 ΟἿ ΠΟ 1, 491. 
Ῥγτία5 Αγοᾶβ ν]ν. 5. 1ὐς 
Ῥγιμαροίαβ 1 ΔΟΘἠϑοΠΟΠ15, ΡῬγροἕε- " 

ἔἑϊὰς. οἸδῇ!, ᾳφυὰπὶ Τισεάθεπηοηϊι 
Ογτο τηϊίεγαπε δα χί]ο ἱ, 4» 2. 

ΗΕ. 

ἘΔ ΔΙδΙπο5 τὴ Ππ5 8 ΡῬΠαγηαῦαΖο ουτα 
σορὶϊς σοηττᾶ (στεθοοβ νῖὶ, 39). 7. πο, 

ἈΠΟΑΙΙ ἰαπάδητατ αἴ Ὀοπὶ ἕαπάϊτοτας 
11, 2.0 16: 4» 15. ἈΠοάϊαβ αυϊάδπι 
Ρτοαλῖτῖς ροπίετῃ εχ αὐτὶ ἰπῆα- 
115. 11}, 8», ὃ. 

Ἐπορᾶταβ, {αῖγαρα Βαρυ]οηΐθο νἱ], 8; 
25. ἰάοτῃ οαπὶ σοῦτΓγᾶ. 
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τ 

Βαϊ τιγάεπηιις, εγὸς Τλγαοία ἴηι ονα Ῥονι- 
11 Επικῖρῖ, 1167 Βγααρίμη οἱ “ῥοἱ- 
ἐογιἱαῦρη, “". 71. ΝὶΪ, 5.12. 

ΘΔΓΊΟΪ45 ΑΘ δου 5. ταὶ ττατ Ἰεραίαβ δά 
ΒΙΠΟρΡΘηΐε5 ἀθ πᾶνῖρθυβ ν, 6, 14. 
Ῥτθοῖ ἀσσδητ5 Ὠοπι ἰ 5 ΓαὈῆ- 
Αἰατὶὶβ νἱὶ, 3) 11- 

ϑαγάθβ, γηδίγοροίϊς ΤΠ γαάϊα αὐ Ῥαξίοίμηη 
“ιν, Ἰὰς σορὶς Ογτὰβ σοηΐγα 
ἔγαῖγοτῃ ἷ,) 2» 2. ψφφ. Ὦὰς νεηϊς Χε- 
ὩΟΡΏΟη ἀιοοῆῆιιβ ἃ ΡΙΌΧΘΠΟ ἰἰΐ, 1» 

ΘΆΓΌ5, Δ Π1η15 ΟἸ]]οἷεο ν. πν 19 4»1. 
Θαίγταβ σαρίταγ ἃ ΜΙίάᾶ ἱ, 2, 13. 
501} 5, αγός ΤνΙρλγίϊασα πολ ῥγοσμί αὖ 

ἘΠάς πγόθ, “Ῥορα ΟἸυτρίδπΠΙ. 
Ηᾶπο Ἰιοεάφοηοηῖϊ εχἢτγαξὶαπη 
(ὔνε ῥοήϊες τεβαυτγαίδτα) Χαεπο- 
ῬΠοπτΙ Ἔχ]! ἀδάδπαπηϊ ν, 3» 7. 

ΘουτΠ ηϊ, ροῤμῖ Αβα ἰἰδενῖ, Αἰ νηιεηῖα 
οσσίφη αἰ! ΠΉΔ 1711 ἵν, 7. 18. 

ϑουιποίοχοῖϑ [1]2 4» 15. 
δε] π8, Δπη πὶ τε ρ πὶ 181160 

Ἐρῃεῆδθο ρῥιφιεγβαθηβ: [{. ΔΠΊΠ15 
Ῥεϊοροῃπεῆ ρήορα ΟἸγτηρίαπι, δὰ 
αυθπὶ Χεοπορῆοη εχῆτγυϊς ἴδπη- 
Ρίαπι εἰ Ἰυασὰπὶ ίδηδθο ν, 3, 8. 
ἐσ. 

οὐἰήζα, Με ϑεϊγγηθτία, πγός Τάνα- 
οἷα αὐ Ῥγοῤοπμίιαάρνι, 11 ν Βγααρ- 
ἐϊμηη οἱ Ρεγιμ ΜῊ ΥἹ], 2, 28 : 6, 
τᾶν 

δαΐδας ΤΏτγδοϊθα τὸχ ἰηνιας στθθοοβ 
τα Πιρεπάϊα ἔαοϊθηάα νἱΐ, 1, 6: 2» 
10. (οτίεπη ραὶγβ Ππαγγαΐ ν]ϊ, 2. 32. 
Αἰπεπιεηίες νοσαΐ σορηαίοβς. [05 
δ. 21, Οτρθσοταπιὶ ἄπιοεβ νοοδΐ δὰ 
ΟΣ Πδτῇ Υ]Ϊ, 3», 16. ἰποθηάϊτ νοὸς 
Ποβίαπῃ νἱ], 45 1. σαρίϊνοβ ἱρίε 14- 
Οα]ο σοηῆρ! δ. 6. σοπαῖῃγ σοΥΓαΠ1- 
Ῥέτε ἄμοεβ νἱΐ, 5. 2. 9. δῖ Δ] ΊεπῸ5 
8 Χεηορῃοηΐα νῖϊ, 5, 7. 16. δρὶζ 
ουτῃ 1 δοεάφοπηοπίογα πη ἰεραῖ5. ἦς 

᾿ τα 6 πα 15 ΟΟὐθθοὶβ. νἱϊ, 6, 5. Χε- 
πΟΡῃοπΐθτη ἰδπίατη οὐ ἢυάϊ πηι 
εἴρα τ 5 ἀσουαγε ροίείξ νἹ], ό, 
4. 39. ἰαπάξπῃ ογαιϊίοης Χεπορποη- 
{15 οοπιπιονείυγ, αἵ το] Ζαὰ πὶ 1- 
Ῥεπάϊατῃ (οἶναῖ τα]  }θ5. νἱϊ,) 7», 
5.5. Ρτοτλ Πα ΧΕΠΟΡΠΟητΙ ΠΟ Ρτρ- 
5580 1» 5.5 8: 65» 18: 75 30.. ΟΌπᾶ- 
ἴὰγ τεῖπεῖα ΧΟΠπορποηίεπι νἱϊ, ὅ, 

43: 75 50. 
διΙαηὰ5 ΔΑτηδτδοϊοίδ, ἅ. 6. ἐπ ““ψινα- 

οἷα μγός Τλείῥγοήα τι Ερίγο αἀ 4- 
τιμὴ αἰγνιῤναοίίπ, ὨἨΔταΐρα Σ δοοὶρὶς 
ἄεοεπι ταἰεηΐα ἃ ΟΥτο ἱ, 7) 18. ν᾽; 

[4παῤ.] 

6, τϑ8. ἀϊνυϊραί ἀγοαπαπη Χεπο- 
ῬΏοητΒ ν, 6, 17. 29. ΤΙ ΠΙ Δ ΠΙῸΓ 
τα 65 εἰν ἢ (οἱ ἀοπλιπὶ ΔΌΪΓΟ 
αὐυάεσαίς 8. 34. {εἀ ΗδεΙδοὶθα, πᾶνε 
οοπάᾳέϊα, οάτη ἀοπηατα δυΐαρὶς νὶ, 
2) ἴ3. 

514 ηὺ5 Μαοεῆία5, Ζ. ἐ. ἐς αοϊπο οῤ-- 
ῤῥίαο ἘΠάϊς τη Ῥεϊοῤοπηοίο, ρσηυτα 
ἄἀδι ἴὰδᾶ νἱϊ, 4, 16. 

ΘΙΠΟΡΘ, υἱ8ϑ Οτεθοσα τηδγ τα Ροηίὶ 
ἙΕυχίηὶ ἴῃ ῬαρΠ]αροπῖα, Μ|ιϊεῆο- 
ΤᾺ ΠΊ σοἸοηΐα ν, 959 15. ἰεραῖαβ ἢὰ- 
7.5 οἰντίατ5 ὰρετθα Ἰοφαϊίζυν οἰ π 
Οτϑοοὶβ ν, 5» 12. 

Θἴασα, ὉΓῸ5 ΒΑΡ ]οηΐΘ τηᾶρηα δὰ 
ΡΣ 2.» 12. 

δια] ας, γελ Τἀγασία Ν, 95, 6. 

ϑγηϊογαβ ἀὰχ σοΠοτίῖ5 Ατοδάσ πὶ ροτὶξ 
στη [Ὁ15 νἱ, 1,4. 5. 

δϑοοίδίεβ Αοῆθυς Ουτγὶ ποίρες σοη- 
{οὐ ϊς τ ΠΠτ65 1, 1») 11. ἀποὶξ δὰ 
ΟΥταπ 500 ΤῊ} 85 σΊαν 5 ΔΥΠΊΔΓΙΙ- 
Τὸ ἷ, 29) 3. αἀοἷο οἂρίυβ8 ἃ Τιῆα- 
ῬΏΕΓΩΘ ἴἴν 55» 31. {ταοΙϊάδίωυγ 11, 6, 
1. ἰαυάαίυτ ἰϊ. 6, 30. 

δϑοοΙδῖθβ. Αἰπεηϊεηῆς, ἱπίεγγοραίας ἃ 
Χεπορποηίΐα ἀξ [πέτα δά ΟὙὐγαπ), 
αυϊά τεϊροπάδστει 111» 1, 5. 6. 

801] Ώδαβ, οαἱ εαὰο8. πυίαπηΐ εἰ 1Π|- 
τ οἶδπΐ ΑὙΤΏΊΘΠΪ ἵν, 5.» 35. 

5011, υτῦ5 πΊδχι {πὰ ΟἹ] ΟἾθθ, 2,76 
1, αημηι βιυτμτη εἰ Ταν έηη, ῥομέεα ἃ 
Ῥογηῤεῖο τηβαμγαίογε ορῃρείοροί!ς 
ἀϊξία 1, 2» 24. 

Βορῃβηδίαβ Ατοᾶς ἀποῖ δὰ Ογγιτα 
(εἰβθηδ8 Π}1}}16 ρεάϊεεβ ργαν]β ἃγῃἃ- 
ἴμγοθ ἷ9 2» 9- 

ϑορῃθηδίαβ βγη ΡΠ ΔΙ᾽5, ἢ. 6. ἐκ 
ϑιγηιῤηαίο ορῥ᾽άο “γοαάϊα, Ἠοῖρεβ 
ΟΥτὶ ἵν 17,11. σαπὶ τη ]}16 ρα θις 
Β͵αν 8. ἀγπηαίαγθο να ηϊτ δὰ ΟΥΓ 
Ἶ,) 29 3. ἴογαβ ὑτοάϊι δα Ατιθατῃ ἰϊ, 
5, 37. τοὶ παυϊτογ δὰ οαὔτα ταΐδη- 
ἀὰ ἵν, 4. 19. πᾶίᾳῃς ΠΙΑΧΙΠΊ5. ἀπ- 
Οὐπὶ νν», 3.1. {εἀ ἴθ1] πε οορῃο- 
ΤΪη6 ῬΔΙΓΙΘΒ νἱ, 3», 13. ἀδτηηδίυγ 
τη οτὶβ περί θέϊι ν, 8, 1. 

ϑοῇδβ ϑυγασαίδηιβ νεηϊξ δα Ουτὰπι 
σατα τ 1}}16 ρεά! 5. σαν 8 ἀΓΠΊδ- 
ἴγθ5 1») 2, 9. ποΐ. 

ϑοῆβ, γιάδ δά ', 2, 9. 
ϑοίετι ἀὰ5 Θ᾽ ογοηΐαβ, ἐλ ϑἼσγοηθ πγδε 

απ γεϊέηπα Ρεϊοῥοηηπο ῥγορε 1,}λ- 
714719. ὨΟΤΊΟ ἱπερίαβ εἴ ᾿πίὰὰ5 οτ- 
δᾶ ΧΕΠορΠοπίετη ᾿ἰ], 4, 47. 

ϑριττ ἀαῖεβ. ἃ ῬΠδγηΔΡαΖΟ ταϊττ τ 
δἀνετίαβ Οὐθθοοβ νὶ, 3»{ 7. 

διγαίοοϊεβ Οτείεη 5 ῥτθεῖβ ἐαριττατὶὶς 
Οτειθηπθαβ ἵν, 29 20. 

δία, κγὸς γεσίοπὶς ϑωβαπα ῥγαοῖρμα 
1ϊ,) 4) 25. δοαηὶ ἤίυδ 111, 6»), 1.4. 
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ϑυνεπηδσῇς ΟἸΠ στη ΓΕΧ 1» 29 12. οαἴἶο- 
αἰ ἀἀϊζατα ΟἸ]Ι Οἶδα 1, 4» 4: 29) 21. 
{ε ἰταάϊτ το σοπλπιοῖαβ αὉ ὈΧΟΓΟ 
ἷ, 2, 26. δάϊαναί Οὐγὰπιὶ ρεουπὶᾶ 
εἰ ἀοπαίυγ Δ ἐο ἱ, 2, 27. 

δυτία ἱ, 4. 6. (εη ε ἰαϊβέμιο εἰ γερῖο 
ἀπ16Υ 11.676 ὙΠ6ΩΙ  ΕΥ̓ΓΑΡσΩ εἰ ΤΊρΥ πε: 
ΘΥΤΙΘΕ ΡΟΓίδ 1, 4. 4. 5. ϑυτὶ οοϊαηΐ 
Ρἰίοεβ πιδ]ότεβ εἴ σοϊαπηῦᾶς υἱ 
605 ἴ, 4» 9. 

ἾΣ 

Ταπιος ΖΕ ρυριὶυβ ΡΙΘΕΙΣ πϑν]δὰς 
. ϑΡδιίδ ΠΟΙΆ εἴ ΟΥΤΙ ἱ, 29») 21. ΟΠ 
οἰαξ Ουγὶ οὐπάει Μιϊείατα 1, 4, 2. 
ϑεσμηαάμηε [)1οάογμηι οι μη ἦς 3- 
ἄμς Ογγὶ απηῖσως παϊΐοπε ΜΙ ρα ῤἠϊέες, 
οοοῖίο ὥγγο, ΤιΠαῤρλενπὶς νησί σμραος 
οἰαίε μερὶ! τη Ἔργρίμηι αὐ Ρ ανηεῖ- 

ἡολμηη γ6 671, ἃ σώο πηα σμηι ἐϊδεγῖς 
7ωῥρμίαίμς βὲ. Ζ. 

ἼΔΟΟΙΙ, ῥοῤμΐϊ 3,326 την “4 γη16᾽11 471] ᾿ 
εἰ Ῥοηίμηι ἘΠμκΊημ719, ΤΙ ρα πἀΐα τηε- 
τεηΐ ἂρυὰ ΤετθαζΖαϊῃ ἵν, 45 18. 
τεπῆυπὶ (Οὐγϑθοὶβ ἵν, 6, 5. Πογαπη 
οδ δ] ]ὰπΊὶ Ἔχρυρηδᾶπὶ τοὶ ἱν, 7» 
2. Πο0η Ρϑίδηϊ τοδὶ Ρεσγίαγαση ν, δ, 
17. 

ἸΤατίαβ, υτὸς ΟἹ] οΙΘ πηᾶρηᾶ οἵ Ορι- 
Ιεητὰ, ρΡεῦ φυᾶτῃ ἢαϊὶ Ογάπιιβ ἃπ|- 
ἰς ἷ, 29) 23. αἰτρίταγ ἃ ΜεμηοηΪὶβ 
τα  ΠἸθ5 1. 29ς 26. 

ΤεΙεροδ5, ΔΠΊΠ15 Ἔχίραυβ ΔΙΓΊΘΗ 88 
οσοἰάδητα} 15, ῥμίαίεν ἐηήμενε ἐπι Εἰτε- 
)λναίοηε ἵν, 4» 3. 

Ἴετεθ, ὑπ 6 ΠΊΔ]ΟΙ 8, πρόγονος, 
Θευτῆ88 νἱϊ, 2, 22. Οὐἀγγία ᾿ ἢ]1ὰ5 
ἘΦ ἃς 

ΓεγθαΖα5 [αἴταρα Αγπγεηῖε οσοϊάξη- 
1815 ἵν, 4», 4. ἔνε Ῥῃαπδηογαπι εἴ 
Ηείςφρετίζαγυ πὶ ν]], 8, 25. γερὶ σα Γὰ5 
ἵν, 49 4. ἱπάποἶαβ ἴδοις οὰπὶ τθ- 
οἱβ 1ὀἸά. ναὶ δάουγι υδθοοβ ἵν, 4, 
18. 6)}5 ΘῃςΟΙ ἢ σΔΡΙΓΩΓ ἵν, 4, 
212 

Τευτηγαπα, οἱυτίας Μγβα αἀ (,αἴοιηε 
ανηηεηι,) α Τεμίναηπίε ΤείεῤἠλῇτΆ ρῥαΐγε, 
ψιῖ εδ1 οἱτη γερηαυ, αἰϊξῆα 'ϊ, τ,.3. 
νἀ νδ..1.7. 

ΤΠαρίαους. υτὸϑ8 ϑυτίθ δά Ευρῆτγα- 
τ6πῇ, ῥοβέα “πιρληροίϊς ἀϊξῖα. Ηΐϊο 
«χὰ Ογτὰβ ΕἸ Ρταῖεη ἷἱ, 4» 11- 
ἐδίάενι ῥοβεα φμοφμε [)αγίμς αὖ Αἰε- 
καπάγο υτξίης ἐγα,εοτ, 

ὙΠατγραβ, διηδῆαβ Μεποηΐβ 1ἷ, ό, 
28. 

ΤὨεαρεηθβ Τοοτοηῆβ, ἰοοδᾶραβ γνὰ]- 
ΒΘΙαΙΟΓ ΥἹ]; 47 1. 

ὙΠδοἤ 65, πΊοη5 ἴδοε, υπς Οτεδαΐ 
Ῥοπίαμηῃ Ευχίπαπὶ ὰπηπιᾶ Οἰπὰ 
Ἰφετιτα ἀείρεχεγαπε ἵν, 7, 51. πού, 

ὙΠεοροπηραβ Α(ἢ. ἰΪ, 1, 12. υδὶ οταΐ 
Χεπορῃοπ. 

ὙΠεσιηοάοη, ἥανίυ5 Ῥαρῃ]δροηΐθ ἴα 
Ῥοπίατῃ Εαχίπαπι ἰηβαξηϑ ν, ό, 9. 
ν» 10») 1. 

ΤὨΪϊπιρτο γοοῖηε ΟΥτγίδπος ςοηίτα 
ΤΙΠΆΡΠεγηεπι νὶϊ, 6, 1. 7. (τϑάϊίο 
ἐχαγοῖία Ὀ6]Π πὶ ρετῖ οοηίτα ΤΙβ8- 
Ῥδδίηοσι εἰ ῬΠαγμααΖαπι νἱἱ, 8, 
24: 

ΤΠοῖαχ βοοοίὰ5 δαἀνεσγίαιαγ Χεηο- 
ΡΠοηΙΙ ν, 6, 19. 21. 25- 

ΤΠταοία ΛΔἤαῖίσα, μὼ Βγηΐα ἄε- 
ΤΟΥ ὈΙ Γ νἱ, 2941. ΤὭτασαβ Αἤδιοι 
οὐἤάεξηις Ατοδάδβ νἱ» 1, 4- μεφφ. 

ΤὨτγαοὶα Εωγοῤα νἱὶ, 1, 15. ΤὭτασα τ 
(αἸταῖῖο ν, 9. 5. σοηνϊνί τη νἱ], 3. 
16. βέφφ. νεβίτυ8 δάνεγία5. ἔπρας 
ΨΙ], 4» 4. ὀρεινοὶ νε] ὄρειοι Θρᾷκες 

Ψ], 4» 11. τηοάυ5 ἔαρίεπάϊ νἱῖ» 4» 
τῷ: 

ΤὨτδοί πῃ, ἰΙοοῦ5 ΒυΖϑητκὶὶ ν]], 1», 24. 
ΤΗγαηὶρίβ μβυε Τιαηὶρίοθ, φοῤμίμς 

Τάναοϊα Ἐπγοῤά νἱϊ, 2.5. 32. 
ΤῊΥτι τι ΠῚ υτγῦβ Ρτυ βίϑ εῤεγίογις 

Ϊ, 2913. Πἴο δ οπβ Μιάβ 214, 
Τῆγπηὶ, ρορυΐὰ5 ΤὭγδοϊθε ἴῃ Εατορᾶ 

ποξὶε ὈΕ] ΠΟΙ ΠΠ τ 15 νἱἱ, 2» 22. ο. 
ΝΠ], 451. 14. 18. 

Τιθατγεηὶ, ρορα 5 Αἤδο ᾿ἰ εν δὰ Ροη- 
τὰπὶ ΕὈχίπ πὶ Πηϊτ πὶ ΟΠ Υ ὈΙ θὰ 5 
γὴν, 2. (11, 8. 2: 

ΤΙρτῖβ, ογήμϑ 1πι γποη ως ἄγη σηῖας 15: 
μι τη βητ Ῥεν βίοι : ἐκ μος θὰ- 
νὶο οδηδὶες ἀέξλὶ πὶ ἴπ ΕῸΡΏτα- 
[6 πὶ ἅ9 Χ5. πῆ 2 4) ΡΗ μος Σροῦ- 
[6 ΠῈ {Γα] ] οἱ ηξ εὐπὶ (ΟὝΘΕΟΙ 1Ϊ) 4» 
24. ἰοπίεβ 6} 5 Ρτϑίεγευης Οτθοὶ 
ἵν» 4, 3. 

ΤΙηγαῆο Πατγάδπεοιϑ, 1. ες. ἐπ αν εαηιθ 
μγόθ Τγοααῖς αὐ Ηεἰϊο ῥροηίμηη, ἴῃ 1ο- 
οαπὶ ΟἸεάτοὮιὶ ΓαβΠοΙτυν 1], 1, 47. 
Υἱ ,..32: 6ΧῸΪ ὙΠΘΆΠΙΒ ν᾿) ὁ; 23. 
οὐπὶ ΟἸξάτοῆο εἰ Πογου ] } άα απίεα 
ΓΑΙ τἀνεταῖ ἴθ Αἴ ῤιά, ὃ. 24. 
οὐτὴ Χεπορδοπία εὐξ πᾶῖὰ τη] ηϊ- 
τὴῦβ ἀσσυτῃ 11], 2, 37. ἱπηρεάϊι, πὸ 
Χεπορῆοη υτρὲπὶ οοπάδί ἴῃ Ροπίο 
ν, ὅ, τ9. 21. Ργραῖ εαυ! θ5 Χε- 
ΠΟΡΏΟΙΓΙβ νἱ, 15 12 : 55 28. ΥνἱΪ, 3, 
46. μαῦεὶ τηυϊζα ροσαΐᾶ εἰ ἀρεῖε5 
Ῥεγῆσος νὶΐ, 3, 18. περαῖ, ὲ ἥπϑ 
Χεπορῃοπία οΐδ τα] τδτασαγη. νυἱ]ρ 

ΚΡ ΟΝ 
Τιρποδιποας ΤιαρεΖαηί 8 ν, Ἰὼ 8..͵. 
ΤΙΒΆρΡΠογηαβ, ]οπῖα εἰ ανία μαίταβα, 

οαπὶ Ογτο δάϊοδηάϊε δά Τάτ απῃ ἱ, 
1, 2. οβἰαπιηϊαίαγ Ογταπι δρυΐ 



ΙΝΡΕΧ ΝΟΜΙΝΌΜ. 

ἔγαΐτεγα 8. 3. ΜΙ]οπογαπ 41105 οο- 
οἰάϊε, 4᾽ἴος Ἔχει! 8.. 7. ἀρεῖς γερὶ 
οὐππ)ίυα Ογτῖ ἰ, 2,..4. 1ἴ,.3,» 10. 
ὉΠῸ5 ΟΧ αυθίιοῦγ Ατίαχογχὶβ ἀπο]- 
Ῥὰὺ5 ἱ, 7, 12. 8ἃὉ δο ἀςεβοϊαηϊ οὔλας 
οἰν!ταῖες δὰ Ογταπι ἱ, 9, 9. ΠΟΠΊΟ 
ἰπιρὶαβ εἰ (θά οἷκ5 ἰϊ, 5. 39. 8έϊαϊ 
[πὶ ἐγρα Οτθεοος Ὀεπενο Θπτ Γὴ 
᾿Ϊ, 3, 18. ἔλοϊξ ἐοσά8 οαπὶ Οτθροὶ5 
᾿ϊ, 3, 26. Δπιο] τὶ ἃ ἴε ἄυάει {αΠ}}- 
οἰοπεαὶ ἰηΠάϊαταπι ἰἱ, 5. 16. ἀοϊοὸ 
οαρὶς ἀποεβ Οτθοοταπὶ ᾿Ϊ, 5. 32. 
ἀἀοτίταγ Οτέθοοβ ἢ", 4513. ἄδοετῖ- 
πυηΐ [σοοάθοσοη!! Ὁ Παπὶ σοη τᾶ 
Εἰ υἱ᾽" δ, 1ς. 7: 8.,..24. 

Τοϊπιιάεςβ ΕἸ θη 5, ρύθθοο Ορτ πη 5 1, 
2. δ. 

ὝτΑΙΙ6β, ὠγὸς ΤΣ, γάϊα αἀ καπάνμη 3,μ- 
αὐὐμρι ἷ7 4, ὃ. 

ΤτάροζΖαβ, υτς Οτθοοα αἀ ΡοηῖίιΠ) 
Ἑαχίηαπη, ϑ5᾽ποροηαπὶ οΟἸοηΐᾶ, 
ἴῃ Οο]οπογαπι τορίοπε ἵν, 8, 22. 
Ρεπάεθας ττϊθαςαπη 5΄᾽ πορεηπῦθιβ 
ὙΠ Ἐν τό: 

ΤΙοδϑ εὐ Ττοῖϑ, γεσίο Ρλνγσία »πίριογὶς 
αὐ ὕπαγε ἄραι ν, 6, 24. νὶϊ, 8, 7. 

Τυτγιθθα , αγΌ5 ΡΏτγυρίθ ἵν») 2») 14. 

τ), 

ΟἸγῆες ἀογπιῖθηβ γθά τς ἴῃ ρας ἂπι ν» 
1; 2. 

Χ, 

Χαπιίοῖες Ασἤεοας (βοτὰ τ ἴοσο 50- 
ΟΥαῖβ ΔΟΠῚ 111, 1,.47- τερειαπεήα- 
ΓᾺΠπΊ ἀαπγηδίωγ ν. 8.1. 

Χεπὶαβ Ραιτγῃαῆαβ ἔνε Ατοᾶβ δίοεπήε- 
“Ταῖ δηῖορα ΟΌΠῚ ΟΥτοὸ δά ρϑίγεπι ἱν, 

1»). 2, πὰπης οὐπὶ αδίμᾳοι πῈ}}}} 0 08 
ξιτανὶβ ἀγιηδίαγε νη 84 Ουτγατῃ ἱ, 
2; 3. οεἰεῦται [γοϑρᾷ ὃ- τὸ. ἀείετγ- 
ἴὰ5 ἃ ΠΉ ΠΠ Όὰ5. οἷατα δυΐαρις ἀο- 
ἕαύπι}, 4. 2. 

Χοπὺπορῆοη Αἰπεηϊθηῇβ, ἰηνιταῖι5. ἃ 
Ῥγοχβϑηο δοίρ!τ6. αἰ Ογγατῃ ἴξααε- 
Ταῖατ, ἱπηρα! } τ ἃ ϑοοιαΐθ, αἱ 
ΑΡροΠΠ ποτὰ ἂς Ποο ἰτπεγα σοηΐαϊαϊ 
111. 1.,.4. νεηῖϊξ δά ΟγτὰπΊ ϑαγάθβ 
8. 8. Ογτὸ δρετῖξ (στεεοογατη τε ε- 
τατὴ δηϊε ΡυΡΏΔΙ ἱ, δ, 1. τείροη- 
ἄξει ἕογιί τεσ ΡΏΑΪγ πο, ἃ 400 τ] ΘΓ 
αὖ ΡΠΙΠ]ΟΙΟΡ 5 εἴ Ἰυνεη 5 1ἴν 1,12. 
τείροπάθς Ατὶξθο ἰἴ, 5, 41. να]άβ 
[ΟἹ οἰ τα5. ντάϊ ΤῸ ΠῚ ΠΤ 1112 1, 11. 
(τρὶς εἰ σοηνοοδᾶῖ Ἰοομᾶροβ. Ρτο- 
ΧΘῺΪ 8. τς. ἃ ααϊθὰ5 ἀὰχ οτἴραΐωυγ 

Ιοοσο ΡῬγοχϑῆὶ 8. 26. 47. αδὶρὶξ 
Αροϊ]οηπίάεπι 8. 30. οἰεηάίτ ἀαοι- 
Ὀω8, αυαἱὰ δεῖ ἀεῦθαϊς 111, 1,36. 
Ποτγίαταγ πλ}}1{6 5. 1112). 22) 7. Ταϊ ἢ 6 ΠῚ 
ἰ{᾿Πογῖβ Ῥγοροηϊ 8. 34. ΡΓΘεΙς δρ- 
τηϊηΐ δχίγεπηο 8. 327. ρεγίεαϊτΓ 
Ποίϊεβ γα γα 11, 3, ὃ. ἰφίταγ ἰη81- 
ταῖς Γα πάϊτογεβ εἴ δαυΐί65 ὃ. 20. σ6- 
Ἰογίταταε οσσαρᾶϊ τποηῖετῃ 11], 4» 44. 
Ἰεη5 ὄγρᾷ σα] τα τ Πα 1 ΠῚ 8. 47. 
{4}}Ὺ0 Ὠοῆῖε5 Πγαϊορεγηαῖα ἵν, 2» 2- 
τηᾶρηᾶ οαπὶ ἀτῖε ἀσοὶς σΟρία8. ῬῈΓ 
τηοηῖο5 Οαγάποποαπὶ ἵν, 25) 9- 
[ο4ᾳ. ἀείεγιταγ ΔῸ δυΠλΙβΕΓΟ 8. 21. 
᾿τγταπὶ ναϊάθ [ΟἹ] οἰτὰ5. Ὀπγηΐο 
ἴρεπιὶ Ὀοηᾶτη δοοὶρὶϊ ἵν, 3, ὃ. ἢἄτα- 
τορεπηᾶ 6}.5 ἰν, 3, 2Ο. [τη Πρ᾽ῖ ΠΟ- 
δϊεπη ἤης ἴρῆς εἰ οἰθο (Ὁ ἐϊο ἵν, 
5). 21. Ρειπατηᾶπο (ταξῖας νἱοὶ ργθ8- 

[εόζα πη Αὐτηδηΐϊατη 8. 28. ἀε εο- 
ἄετη δι τῖχα ἰπίεγ Χοπορποηίοτῃ εἴ 
ΟΠ Πρ υση ἵν, 6, 3. 6]05 σοηῇΠ]1- 
τὴ ἐς μοβιθυβ ἀρρτεά!ηἀ!5 8. Τὸ. 
ἸΙθετα ἀς ορραβρπαπάο οαβεῖϊο δο- 
ΠΟΤ ΠῚ ἵν, 79) 4. πιυῖαῖ ργαάδηΐεε 
δοϊειῃ ἵν, 8, το. [υδάςι, φαοπιοάο 
τοι ρὺ5 τεξὶς τγαηῆραϊς εχετγοϊτ 5, 
αυδηηάϊδυ πὶ Τταρεζυηῖς ν, 1, 5- 
ορρυρηδὶ Ὠτῆ]αγυ πὶ οδῇ 6}} ΠῚ, 2» 
8. οὐπὶ Αρεῆϊδο εχ ΑΠὰ τεάϊι, εἰ 
᾿πτεγοῖῖ ραρηθ δά (ογοηθᾶπν, 3» 
6. χὰ} Παῦιῖαὶ 50] αηΐε 8. 7. εχ 
Ριϑοάα ἰθϊ ἐχῆσαϊς ἔαπατη Δ η85 
δ..9. σοπδίαγ ὑτῦεῖη σοπάετα ἴπ 
Ροπῖο ν, 6, 15. ἀείεηαι!ε.6 οοηιτα 
οτὶ πὶ πδτίοπεγα ἀπουτῃ ν, 7, 5. ᾿ὰ- 
ἤταῖ δχεγοιϊττ ὃ. 35. ἀείεπαϊξ (8 
οσοηίγα οτίπηθη ᾿πΙΟ] εἶδ. εἴ ρεία- 
ἰαπτῖθο ν, 8, 2. ἱπηρϑγ τῇ Θχεγοῖ τα 8 
ΟὈΪαια ΠῚ τερυάϊαῖ ν, 9, 19. οοηΐα- 
ππ Ηετγουΐειῃ, ργοῆτης εἰ ἃραά 6χ- 
Ετοϊ τὰ ἢ ΠΊΔΠΘΓΘ ν9 10, 15. ΔΌΧΙΠΟ 

Ρτοβοιϊοιταγ Ατγοδάϊθὰ5 ΟὈἰ (5 νὶ, 
17) 19. ΔαοτγίαταΓ πλ}}Π 165 δα Ποίξε5 
ἀϑδτεαϊθηθοβ νὶ, 3», 14. {εἄαῖ τὰ- 
τ ἃ] τ τ ΤῊ} ΠῚ νἱ», 45 8. Ποτία- 
[ΓΤ 1}1τ685, υἱ ΟἸεδπάτο σγατῆσεη- 
ἴΌΓ 8. 12. ᾿ΓᾺΠῚ τ} }τ1ὰπΔῈ σοηίΓγᾷ, 
ΒγΖαηπίϊηος {εαι νἱϊ, 1, 22. νδ]6- 
αἰοῖτ Ἔχεγοιταὶ εἰ ουπὴ ΟἸδαπάτο ἀϊ- 
(ςεάϊτ 8. 40. (εἀ υΠπ ΑΠᾶχΙθΙ τε- 
αἴ δή Ἐχετγοϊτατη νἱϊ, 2, 8. εἰ ἰμῇ- 
ἀϊαίατ ΑΠἸΠΔγΟ 5 ὃ. 14. 16. ρτοῦ- 
οἸοιτατν δά δευῖῃεη 8. 17. τεΐεγι δά 
τ} 165, να! πῖπα ΠΙραπαϊα πηδγετὶ 
δρυά ϑευίζῃεη νἱὶ, 3. 3. ἴῃ σοηνὶ- 
νο ϑευῖῃβ ἀοηδῖ {6 εἰ 05 8. 30. 
ἀείοηαιϊς [ὰἀτὰ ἱπποοεητϊίαη, εἴ ἀο- 
σεῖ, ἴε ποη εἢξ ἴῃ οὐρα, ΄συοά 
Βευῖμες δΙρεπάϊαπ ρτογα [τα 
ΠΟῺ (οἰναῖ νἱ, 6) 11Ἃ. ἔοχιει σὸ- 
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ἵροπάδεε Μεάοίθαδε νἱῖ, 7, 4. ρεῖ- 
Ταδάες ἰἀπάστῃ ϑευίῆδ, αἱ πίρεη- 
ἀϊαπη Ὦϊο ἰοἰναί 8. 21. νεπάϊτ 6- 
αυσπὶ, αἰ νὶαἰΐσαπι Ὠαδδαΐ νἱὶ, ὃ, 
2. οαρὶε ΑΠάδίοθπι οὰπιὶ τα] ε5 ορὶ- 
θὰ5: πίπο Ἰοσυρϊείαία5 ἀϊοεάϊε 
δι ὩΣ 

Χεγχεβ νι δϊαβ ἕεγγα πηδυαιε ἃ ΟΥξθοὶ5 
111). 2», 13. μοῦ οἰδάεηη ἴῃ Οτεοίᾷ 

δοσερίδπι ϑοά!ποας (εἰς μδγατῃ ἃτ- 
οεπὰ εἴ ΓΕΡ ΙΔ ΠῚ ἱ, 2» 9. 

Ζ. 

Ζαδαῖυ5, βτθε Ζαῖεβ, ἀπηπὶς “{|γγῖα 
ΡΒ» ον 2» Ὁ: 

Ζεϊατοπαβ, οὐγαΐογ ἔοτὶ τεγαῃλ ῥτο- 
ταοσ δ! "1 Ψ) 7) 24. 

ΕΙΝῚ 5, 
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